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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1315. 
Врз основа на член 143 став 2 од Законот за зашти-

та и спасување ("Службен весник на Република Маке-
донија бр. 36/2004 и 49/2004), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.11.2005 годи-
на, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА 
ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ШТЕТА НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГО-
ДИ, ЕПИДЕМИИ, ЕПИЗООТИИ, ЕПИФИТОТИИ 

И ДРУГИ НЕСРЕЌИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот на работа на ко-

мисиите за процена и утврдување на висината на штета 
настаната од природни непогоди, епидемии, епизоо-
тии, епифитотии и други несреќи (во натамошниот 
текст: Комисии). 

Член 2 
При процена и утврдување на висината на штетата 

врз средствата и другите материјални добра, комисиите 
ја применуваат Единствената Методологија за процена 
на штетите од елементарни и други непогоди ( во ната-
мошниот текст: Единствената Методологија). 

 
Член 3 

Комисиите, во својата работа соработуваат со над-
лежните државни органи, научно-стручни институции 
и по потреба ангажираат и стручни лица � експерти од 
соодветната област каде што се врши процената на 
штетата. 

Член 4 
Комисиите, процената на штетата ја организираат 

на целото подрачје што претрпело штета и обезбедува-
ат целосност на опфатот со користење на статистички-
те кругови од Државниот завод за статистика.  

 
Член 5 

Комисиите, штетата ја проценуваат со директен 
увид во секое средство и материјално добро во сопс-
твеност на правните лица, самостојните вршители на 
дејности и граѓаните што претрпеле каква и да е штета 
и за секое прегледано средство треба да  утврдат дали е 
оштетено или уништено. 
За потешко оштетените средства треба да утврдат 

дали нивното оштетување е во толкава мера, што не 
може да се изврши поправка, или трошоците за попра-
вка се толку високи, што таа не е исплатлива,  во кој 
случај треба да се третираат како уништени средства. 

 
Член 6 

Комисиите, за секое оштетено средство и матери-
јално добро изработуваат пресметка на трошоците по-
требни за доведување на средствата во првобитна со-
стојба, односно во состојба во кое биле пред настану-
вање на оштетувањето. 
Пресметаните износи на штетите се намалуваат за 

вредноста на спасениот материјал, чија вредност се 
пресметува согласно Единствената Методологија. 

 
Член 7 

Комисиите за процена на штети спроведуваат и 
глобална процена на штети согласно Единствената Ме-
тодологија. 

Член 8 
Проценетите штети, Комисиите ги  евидентираат на 

пропишаните обрасци и табели согласно Единствената 
Методологија. 

Член 9 
Комисиите изработуваат Извештај за процената на 

штетите во вид на елаборат согласно Единствената Ме-
тодологија. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 19-4079/1                    Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1316. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и 

спасување (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/2004 и 49/2004), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 9.11.2005 година,  донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА 
И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува организацијата и спрове-
дувањето на заштитата и спасувањето од пожари која 
се остварува во рамките на системот за заштита и спа-
сување. 
Обврска за планирање, подготвување на активности 

за спроведување и  спроведување на заштитата и спа-
сувањето од пожари имаат сите субјекти утврдени во 
Законот за заштита и спасување (во натамошниот 
текст: задолжени субјекти), а особено силите за зашти-
та и спасување,  Министерството за локална самоупра-
ва, Министерството за внатрешни работи, Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање, Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, органите на општините, односно на градот 
Скопје, трговските друштва, јавните претпријатија, 
установите и службите, правните лица од областа на 
електростопанството, здруженијата на граѓаните и гра-
ѓаните. 

 
Член 2 

Одредбите на оваа уредба се применуваат и на тех-
нолошките експлозии кои настануваат како последица 
при употребата на запаливи течности и гасови како и 
други горливи материи кои со воздухот создаваат експ-
лозивни смеси. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА  
И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ 

   
Член 3 

 Организацијата на заштитата и спасувањето  од по-
жари опфаќа планирање и подготвување на активности 
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожа-
ри. 

 
а) Планирање на активности за спроведување  

на заштита и спасување од пожари 
 

Член 4 
Планирањето на активностите за спроведување на 

заштита и спасување од пожари опфаќа проценување 
на можните загрозувања на животот и здравјето на лу-
ѓето, утврдување на потребна организација за спрове-
дување на заштитата и спасувањето од пожари и про-
пишување на оперативна постапка за спроведување на 
заштитата и спасувањето од пожари. 

 
Член 5 

Потребната организација за спроведување на за-
штитата и спасувањето од пожари се утврдува во пла-
новите за заштита и спасување. 
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При утврдувањето на потребната организација по-
себно се определуваат задачите на задолжените  субје-
кти и  задачите, големината и видовите на силите за за-
штита и спасување кои ќе учествуваат во спроведува-
њето на заштитата и спасувањето  од пожари, отстра-
нување на причините за настанување на пожари, 
откривање, спречување на ширењето и гаснењето на 
пожари,утврдување на причините за настанувањето на 
пожари како и давање помош при отстранување на 
последиците предизвикани од пожар. 
 

Член 6 
Со оперативната постапка за спроведување на за-

штитата и спасувањето од пожари, пропишана од стра-
на на директорот на Дирекцијата за заштита и спасува-
ње, се определуваат активностите и постапките на 
учесниците во спроведувањето на заштитата и спасува-
њето од пожари од моментот на добивањето на задача-
та па се до нејзиното извршување. 

 
б) Подготвување на активности за спроведување 

на заштитата и спасувањето  од пожари 
 

Член 7 
Подготвувањето на активностите за спроведување 

на заштитата и спасувањето  од пожари  опфаќа орга-
низациски и оперативни мерки и постапки со кои се 
обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на 
планираните активности за спроведување на заштитата 
и спасувањето  од пожари. 
За реализација на активностите од став 1 на овој 

член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат зашти-
тата и спасувањето  од пожари во рамките на развојно-
то и оперативно планирање посебно предвидуваат: 

- временски рокови за пополнување на силите за за-
штита и спасување; 

- временски рокови за едукација,обука и вежби; 
- временски рокови за обезбедување на материјални 

ресурси за потребите на заштитата и спасувањето од 
пожари; 

- временски рокови за проверка и сервисирање на 
обезбедените материјални ресурси; и 

- временски рокови за склучување на потребни до-
говори. 

Член 8 
Со подготвувањето на активностите за спроведува-

ње на заштитата и спасувањето од пожари, задолжени-
те субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за ус-
пешно и ефикасно спроведување на заштитата и спасу-
вањето од пожари кој е утврден во нормативите и стан-
дардите за заштита и спасување. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА  
И СПАСУВАЊЕТО  ОД ПОЖАРИ 

 
Член 9 

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето  од 
пожари задолжените субјекти и силите за заштита и 
спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои 
им се утврдени во плановите за заштита и спасување,  
според утврдената оперативна постапка. 

 
Член 10 

При заштита и спасување  од пожари задолжените 
субјекти и силите за заштита и спасување постапуваат 
според нормативите и стандардите за постапките и на-
чинот на отстранување на причините за настанување 
на пожари, откривање, спречување на ширење и гасење 
на пожари и начините и постапките за утврдување на 
причините за настанување на пожар и давање помош 
при отстранување на последиците предизвикани од по-
жар. 

Член 11 
Спроведувањето на заштитата и спасувањето од по-

жари опфаќа активности во функција на превенција и 
оперативни функции. 

а) Активности во функција на превенција 
 

Член 12 
Во функција на превенција задолжените субјекти за 

спроведување на заштитата и спасувањето од пожари 
ја воспоставуваат потребната организација од членот 4 
на оваа уредба. 
Во рамките на активностите од став 1 на овој член 

го обезбедуваат пропишаниот потребен минимум пер-
сонални и материјални ресурси за функционирање на 
воспоставената организација, спроведуваат едукација, 
обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти 
и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сер-
висираат материјалните средства наменети за заштита 
и спасување  од пожари, ги имплементираат мерките за  
заштита и спасување од пожари во просторното и урба-
нистичко планирање и проекти и ги склучуваат потреб-
ните договори утврдени со прописите за заштита и спа-
сување. 

 
б) Оперативни функции 

 
Член 13 

Задолжените субјекти за спроведување на заштита-
та и спасувањето од пожари во рамките на оперативни-
те функции спроведуваат активности и мерки во случај 
на непосредна опасност, за време на траење на опасно-
ста и во отстранување на последиците. 

 
б-1) Активности и мерки во случај на 

непосредна опасност 
 

Член 14 
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-

ње на можност за настанување на непосредна опасност, 
надлежните и одговорните лица во задолжените субје-
кти ја зголемуваат готовноста за спроведување на за-
штитата и спасувањето од пожари. 

 
б-2) Активности и мерки за време  

на траење на опасноста 
 

Член 15 
 Во рамките на активностите  и мерките за време на 

траење на опасноста се активираат надлежните и одго-
ворни лица за спроведување на заштитата и спасување-
то  од пожари кои превземаат организациски, стручни, 
безбедносни и други мерки  за извршување на задачите 
во споредувањето на заштитата и спасувањето од по-
жари согласно оперативната постапка за гаснење на 
пожари. 

Член 16 
Во зависност од природата на горивото и местото 

на настанување на пожарот, за време  траење на опас-
носта, задолжените субјекти за спроведување на за-
штитата и спасувањето од пожари ги спроведуваат 
следните активности и мерки: 

- Општините, односно градот Скопје учествуваат во 
спроведување на заштитата и спасувањето од пожари  
со противпожарните единици во гасење на пожари, 
спасување на животот на граѓаните и заштита на имо-
тот според утврден начин за нивно ангажирање; 

- Министерството за внатрешни работи го одржува 
јавниот ред и мир, забранува пристап на неповикани 
лица и го обезбедува местото на настанот; 

- Дирекцијата за заштита и спасување учествува во 
планирањето, координацијата и следењето на спрове-
дувањето на заштитата и спасувањето од пожари со 
специјализираните единици за  заштита и спасување од 
пожари; 

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство учествува во гасење на пожар на отворен 
простор  и 

- Министерството за здравство учествува во пружа-
ње прва помош,  идентификација на загинати и умрени 
и прифат и лекување во здравствените установи. 
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Член 17 
Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од по-

жари  силите за заштита и спасување првенствено се упо-
требуваат за спречување на ширење и гасење на пожар. 

 
б-3)  Активности и мерки во отстранување 

на последиците  
Член 18 

Во давање помош при  отстранување на последици-
те предизвикани од пожар учествуваат службите и си-
лите за заштита и спасување на задолжените субјекти, 
как  и тимовите за брз одговор.  о 

Член 19 
Раководниот персонал во задолжените субјекти и ко-

мандниот персонал на силите за заштита и спасување врз 
основа на водената евиденција за активностите за спрове-
дување на активностите на заштитата и спасувањето од 
пожари најдоцна четири часа по завршувањето на актив-
ностите, го анализираат своето учество во спроведување-
то на заштитата и спасувањето  од пожари.  
Раководниот персонал во задолжените субјекти  во-

дената евиденција за употребата на службите и силите 
за заштита и спасување на задолжените субјекти во 
случај на непосредна опасност, за време на траење на 
опасноста и во отстранување на последиците и изве-
штајот од извршената анализа, ја доставува до Дирек-
цијата за заштита и спасување во рок од два дена по за-
вршувањето на активностите. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 Бр. 19-4003/1                    Заменик на претседателот  
9 ноември 2005 година            на Владата на Република 

     Скопје                                       Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1317. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 

и спасување (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр.36/04 и 49/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПАСУВАЊЕТО ОД 
УРНАТИНИ  

I. ОПШТА ОДРЕДБА  
Член 1 

Со оваа уредба се уредува организацијата и спрове-
дувањето на спасувањето од урнатини кое се остварува 
во рамките на системот за заштита и спасување. 
Обврска за планирање, подготвување на активности 

за спроведување и спроведување на спасувањето од ур-
натини имаат сите субјекти утврдени во Законот за за-
штита и спасување(во натамошниот текст:задолжени 
субјекти),а особено силите за заштита и спасување, Ди-
рекцијата за заштита и спасување, Министерството за 
транспорт и врски, Министерството за здравство, Ми-
нистерството за одбрана, Министерството за внатреш-
ни работи, Министерството за труд и социјална поли-
тика, органите на општините, односно на градот Скоп-
је, јавните претпријатија, установите и службите, тр-
говските друштва и другите субјекти.  

II.ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПАСУВАЊЕ ОД   
УРНАТИНИ  
Член 2 

Во рамките на организирањето и подготвувањето 
на спасувањето од урнатини задолжените субјекти 
учествуваат во извршувањето на одредени специфични 
активности и тоа:  

- Дирекција за заштита и спасување-во заштита и 
спасување од урнатини, организирање,подготвување, 
оспособување и опремување на специјализирани еди-
ници за заштита и спасување, планирање на заштитата 
и спасувањето од урнатини и координација и следење 
на активностите за заштита и спасување од урнатини. 

- Министерство за транспорт и врски - во планира-
ње, уредување и реализирање на просторните и урба-
нистичките планови, проодност на сообраќајниците, 
определување на депонии за градежен отпад и остана-
ти обврски утврдени со планот за заштита и спасување. 

- Министерство за здравство - во организирање и 
подготвување за укажување на прва медицинска по-
мош, мерки за идентификација, транспорт на повреде-
ните до здравствените установи, лекување и други  об-
врски утврдени со планот за заштита.  

- Министерство за одбрана - во заштита и спасување 
со единиците на Армијата на Република Македонија за 
специјални намени за подршка на хуманитарни опера-
ции во отстранување на последиците од урнатини кори-
стејќи материјално-технички средства кои ги поседува. 

- Министерство за внатрешни работи - во обезбеду-
вање на објектите, регулирање на сообраќајот, иденти-
фикација, евиденција на загинати, издавање на доку-
менти за загинати и останати обврски утврдени со пла-
нот за заштита и спасување.  

- Министерство за труд и социјална политика - во 
згрижување на луѓето, сместување во времени или постој-
ни објекти (неоштетени објекти или шатори), обезбедува-
ње со вода, храна, облека, обувки, и други неопходни 
средства до создавање на нормални услови за живот. 

- Општините, односно градот Скопје - во заштита и 
спасување од урнатини, организирање, подготвување, 
оспособување и опремување на просторните сили за за-
штита и спасување, планирање на заштитата и спасува-
њето од урнатини и координација и следење на актив-
ностите за заштита и спасување од урнатини. 

- Јавните претпријатија, установите и службите, тр-
говските друштва и другите субјекти - во рамките на  
нивното секојдневно ангажирање во системот за за-
штита и спасување. 

Член 3 
 Организацијата на спасувањето од урнатини опфа-

ќа планирање и подготвување на активности за спрове-
дување на спасувањето од урнатини како и превентив-
ни мерки за спасување од урнатини. 

  
а) Планирање на активности за спроведување на 

спасувањето од урнатини 
 

Член 4 
Планирањето на активностите за спроведување на 

спасувањето од урнатини опфаќа проценување на мож-
ностите за уривање на објектите, утврдување на по-
требната организација за спроведување на спасувањето 
од урнатини и пропишување на оперативната постапка 
за спроведување на заштитата и спасувањето од урна-
тини.  

Член 5 
Потребната организација за спроведување на спасу-

вањето од урнатини се утврдува во плановите за за-
штита и спасување. 
При утврдувањето на потребната организација по-

себно се определуваат задачите на задолжените  субје-
кти и задачите, големината и видот на силите за   спа-
сување кои учествуваат во спроведувањето на заштита-
та и спасувањето од урнатини. 
При утврдувањето на потребната организација за спа-

сување од урнатини особено се утврдува можниот вид на 
урнатини, очекуваниот број и вид на затрупани лица, начи-
нот на пребарување на урнатините, начин на извлекување 
на затрупаните,предвидување на дополнителни опасности, 
местата за собирање на повредените и загинатите, начин на 
обележување на пребараните урнатини, начин на расчисту-
вање на урнатините и патишта за транспорт на градежниот 
отпад и други мерки условени од уривањето. 
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Член 6 
Во рамките на нормативите и стандардите на систе-

мот за заштита и спасување,со оперативната постапка 
за спроведување на спасувањето од урнатини се опре-
делуваат организациските активности и постапките на 
учесниците во спроведувањето на спасувањето од ур-
натини од моментот на добивањето на задачата па се 
до нејзиното извршување. 

 
б) Превентивни мерки за спасување од урнатини 

 
Член 7 

Превентивните мерки за спасување од урнатини се 
применуваат на објекти кои  можат да бидат изложени 
на разни дејствија кои предизвикуваат урнатини и тоа: 

- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и 
одронување на теренот, поплави и друго. 

- од технички катастрофи: експлозии, последици од 
неквалитетна градба, дотраени конструкции од обје-
кти, пожари и друго. 

- од воени дејства како последица од воздушни на-
пади, артилериско оружје, експлозии од неексплодира-
ни убојни средства и друго. 
Изложеноста на објектите на дејствија кои предизви-

куваат урнатини се утврдува во Процената на загрозеност 
од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии 
и други несреќи (во натамошниот текст: Процена на за-
грозеност). 

Член 8 
Планирањето и подготвувањето на превентивните 

мерки за спасување од урнатини се остварува и уреду-
ва во просторните и урбанистичките планови во текот 
на планирање на просторот, урбанизирање на населби-
те и изградбата  на објектите.  
Во просторните и урбанистичките  планови  се 

утврдува: 
-степен на оптимална отпорност на објектите од 

уривање предизвикано од  сеизмички и други потреси; 
-претпоставениот степен на урнатини и нивниот од-

нос према слободните површини;  
-степенот на проодност на сообраќајниците;  
-начинот за оневозможување на создавање на тесни 

грла на сообраќајниците, како и создавање на зона на 
тотални урнатини; 

-депонии за складирање на градежниот отпад. 
 

Член 9 
За заштита од урнатини предизвикани од природни 

непогоди и технички катастрофи при проектирањето и 
изградбата на објектите се обезбедува оптимална от-
порност од уривање со соодветен конструктивен си-
стем и градење со соодветни градежни материјали. 
Објектите во просторот треба да бидат распоредени на 

соодветни растојанија, кои ќе овозможат брз пристап и 
непречена работа на силите за заштита и спасување.  
Степенот на оптималната отпорност, видот и обе-

мот на  урнатините на објектите се утврдува во проце-
ната на загрозеност. 

Член 10 
Превентивните мерки за спасување од урнатини, 

содржат мерки за заштита од дополнителни опасности 
и последици што би ги предизвикале: електричната ин-
сталација, водовод, гасовод, појава на пожар и друго.   

Член 11 
Предвидените локации за депонии на градежен от-

пад во просторните и урбанистичките планови, треба 
да бидат лесно достапни за возилата на силите за за-
штита и спасување кои ги расчистуваат урнатините. 

 
в) Подготвување на активности за спроведување  

на спасувањето од  урнатини  
Член 12 

Подготвувањето на активностите за спроведување 
на спасувањето од урнатини опфаќа организациски и 
оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат 

потребни предуслови за спроведување на планираните 
активности за спроведување на спасувањето од урнати-
ни. 
За реализација на активностите од став 1 на овој 

член, задолжените субјекти кои го спроведуваат спасу-
вањето од урнатини  во рамките на развојното и опера-
тивно планирање посебно предвидуваат: 

-временски рокови за пополнување на силите за за-
штита и спасување; 

-временски рокови за едукација,обука и вежби; 
-временски рокови за обезбедување на материјални 

ресурси за потребите на заштитата и спасувањето од 
урнатини; 

-временски рокови за проверка и сервисирање на 
обезбедените материјални  ресурси; и 

-временски рокови за склучување на потребни до-
говори. 

Член 13 
Со подготвувањето на активностите за спроведува-

ње на спасувањето од урнатини, задолжените субјекти 
го обезбедуваат потребниот минимум за успешно и 
ефикасно спроведување на спасувањето од урнатини 
кој е утврден во нормативите и стандардите за заштита 
и спасување. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПАСУВАЊЕТО  

ОД УРНАТИНИ 
 

Член 14 
Во спроведувањето на спасувањето од урнатини за-

должените субјекти и силите за заштита и спасување 
ги исполнуваат задачите и должностите кои им се 
утврдени во плановите за заштита и спасување според 
утврдената оперативна  постапка. 

 
Член 15 

Спроведувањето на спасувањето од урнатини опфа-
ќа активности во функција на подготовки и оперативни 
функции. 

 
а) Активности во функција на подготовки 

 
Член 16 

Во функција на подготовки, задолжените субјекти за 
спроведување на спасувањето од урнатини ја воспоставу-
ваат потребната организација од член 5 на оваа уредба и 
тоа во рамките на просторното и урбанистичко планира-
ње утврдуваат локации за депонии за градежен отпад. 
Во рамките на активностите од став 1 на овој член 

го обезбедуваат пропишаниот потребен минимум пер-
сонални и материјални ресурси за функционирање на 
воспоставената организација, спроведуваат едукација, 
обука и вежби со задолжениот персонал и силите за за-
штита и спасување, ги одржуваат и сервисираат мате-
ријалните средства наменети за спасување од урнатини 
и ги склучуваат потребните договори утврдени со про-
писите за заштита и спасување. 

 
б) Оперативни функции 

 
Член 17 

Задолжените субјекти за спроведување на спасува-
њето од урнатини,во рамките на оперативните функ-
ции спроведуваат активности и мерки во случај на не-
посредна опасност,за време на траење на опасноста и 
за отстранување на последиците. 

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна 

опасност 
 

Член 18 
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-

ње на можност за настанување на непосредна опасност, 
надлежните и одговорните лица во задолжените субје-
кти ја зголемуваат готовноста за спроведување на спа-
сување од урнатини. 
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Во рамките на активностите од став 1 на овој член, 
ги активираат надлежните и одговорни лица за спрове-
дување на спасувањето од урнатини и ги задолжуваат 
да преземат организациски, стручни, безбедносни и 
други мерки заради зголемување на подготвеноста за 
извршување на задачите во спроведувањето на спасу-
вањето од урнатини. 

 
б-2) Активности и мерки за време траење  

на опасноста 
 

Член 19 
За време траење на опасноста,задолжените субјекти 

за спроведување на  спасувањето од урнатини ги спро-
ведуваат следните активности и мерки: 

-ги насочуваат и координираат самозаштитените 
активности; 

-учествуваат во спроведувањето на спасувањето од 
урнатини со силите за заштита и спасување; и 

-раководат и ги координираат активностите во 
спроведување на  заштитата и спасувањето од урнати-
ни. 

Член 20 
Во спроведувањето на спасувањето од урнатини си-

лите за заштита и спасување првенствено се употребу-
ваат за извидување и пребарување на урнатините,изв-
лекување на затрупаните лица од урнатините и нивно  
сместување на собирните пунктови,давање на прва ме-
дицинска помош,преземање на мерки за потпирање и 
осигурување на премините за спасителите,преземање 
на мерки за спречување на дополнителни последици 
(пожари, експлозии, радиолошка-хемиска и биолошка 
контаминација, поплави, присуство на неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства и друг вид на 
опасности), отстранување на дополнителните последи-
ци,извлекување на мртвите и собирање во одредени 
пунктови,евакуација на населението надвор од зоната 
на уривање,обележување на урнатините во кои е извр-
шено спасувањето и други активности врзани за спасу-
вањето на затрупаните лица. 

 
Член 21 

Извидување и пребарување на урнатините вршат 
тимови за брз одговор единиците за  извидување и спа-
сување од урнатини. 
Преземање на мерки за потпирање и осигурување 

на премините за спасителите вршат единиците  за  спа-
сување од урнатини и расчистување. 
Преземање на мерки за спречување на дополнител-

ни последици (пожари,експлозии,радиолошка-хемиска 
и биолошка контаминација,поплави, присуство на не-
експлодирани убојни и други експлозивни средства и 
друг вид на опасности)  вршат единиците за против-по-
жарна заштита, РХБ заштита, извидување и единиците 
за неексплодирани убојни средства.  
Евакуација на населението надвор од зоната на ур-

натините, вршат единиците за згрижување на загрозено 
и настрадано население. 
Отстранување на дополнителни последици, вршат еди-

ниците за против-пожарна заштита, РХБ заштита, извиду-
вање и единиците за неексплодирани убојни средства. 
Извлекување на затрупаните лица од урнатините и 

нивно  сместување на собирните пунктови, вршат еди-
ниците за спасување од урнатини. 
Давање на прва медицинска помош на местото на 

затрупување, вршат единиците  за спасување од урна-
тини и прва медицинска помош. 
Извлекување на мртвите и собирање во одредените 

места-пунктови, вршат единиците  за спасување од ур-
натини. 
Обележување на урнатините во кои е извршено спа-

сувањето, вршат единиците  за спасување од урнатини. 
 

Член 22 
Во стандардната оперативна постапка се извршува-

ат следните активности: 

- пребарување на урнатините кое опфаќа утврдува-
ње на елементи и вид на урнатината, предвидување на 
можности од дополнителни последици и нивно отстра-
нување; 

- спасување на затрупаните кое опфаќа  извлекува-
ње од урнатината, давање на прва медицинска помош и 
сместување во собирните пунктови и евакуација до 
најблиската здравствена установа; 

- извлекување на мртвите лица,нивно сместување 
во собирните места-пунктови и отпочнување со асана-
ција и 

- обележување на урнатините во кои е завршено 
спасувањето. 

 
Член 23 

Претпоставениот број на затрупани лица и можно-
ста за брзо извлекување се приоритет во процесот на 
спасувањето. 
Врз основа на податоци добиени од извидување на 

урнатините, командантот на  штабот за заштита и спа-
сување кој раководи со активноста го утврдува  прио-
ритетот за местата каде ќе се врши спасување од урна-
тините.   

 
б-3) Активности и мерки во отстранување  

на последиците 
 

Член 24 
Во отстранувањето на последиците, службите и си-

лите за заштита и спасување на задолжените субјекти 
кои учествуваат во спроведување на спасувањето од 
урнатини, може да  се ангажираат и употребуваат во 
спроведување асанација на теренот, расчистување на 
урнатините, гаснење на пожари, РХБ деконтаминација 
и други активности условени од настанатите последи-
ци.  

  
Член 25 

Спасувањето на населението од урнатини се врши 
паралелно со делумно расчистување на урнатините, за-
ради подобар пристап до настраданите и што побрзо и 
успешно одвивање на процесот на спасување.  
Целосно расчистување на урнатините се врши пос-

ле извршеното спасување на населението и материјал-
ните добра.  
При расчистувањето на урнатините задолжените 

субјекти постапуваат според стандардната оперативна 
постапка за спасувањето од урнатини. 

 
Член 26 

Раководниот персонал во задолжените субјекти и 
командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција за спроведување 
на активностите за спасување од урнатини најдоцна че-
тири  часа по завршувањето на активностите, го анали-
зираат своето учество во спроведувањето на спасува-
њето од урнатини. 

 Раководниот персонал во задолжените субјекти, 
водената евиденција за употреба на службите и силите 
за заштита и спасување  во случај на непосредна опас-
ност, за време траење на опасноста и во отстранување 
на последиците и извештајот од извршената анализа, ја 
доставува до Дирекцијата за заштита и спасување во 
рок од два дена по завршувањето на активностите. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 27 

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

 
        Бр. 19-4004/1               Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година          на Владата на Република 
            Скопје           Македонија, 

    Јован Манасијевски, с.р. 
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1318. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9.11.2005 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 

ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ  
Член 1 

Со оваа одлука се формира Координативно тело за 
индустриска сопственост (во натамошниот текст: Ко-
ординативно тело). 
Координативното тело се формира како постојано 

тело. 
Член 2 

Со Координативното тело ќе раководи директорот на 
Државниот завод за индустриска сопственост, а ќе го за-
менува заменик директорот на Државниот завод за инду-
стриска сопственост. 

Член 3 
Во Координативното тело ќе членуваат претставни-

ци и нивни заменици и тоа од: 
- Државен завод за индустриска сопственост - 3 члена 
- Министерство за економија - 1 член 
- Државен пазарен инспекторат - 1 член  
- Министерство за внатрешни работи - 1 член  
- Министерство за финансии - 1 член 
- Царинска управа на Република Македонија - 1 член 
- Министерство за правда - 1 член  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство - 1 член  
- Министерство за образование и наука - 1 член 
- Министерство за здравство - 1 член  
- Министерство за култура - 1 член  
- Државен завод за статистика - 1 член 
- Стопанска комора на Република Македонија - 1 член 
- Сојуз на Стопански комори - 1 член и 
-  Секретаријат за европски прашања - 1 член. 

Член 4 
Административно-техничките работи на Координа-

тивното тело ги врши Државниот завод за индустриска 
сопственост. 

Член 5 
Координативното тело по потреба ја информира 

Владата на Република Македонија за остварување на 
задачите и активностите од својот делокруг на работа. 

 
Член 6 

К оординативното тело донесува Деловник за работа. 
Член 7 

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

  Бр. 19-4103/1                   Заменик на претседателот  
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  

     Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1319. 
Врз основа на член 102 од Законот за високото 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 64/00 и 49/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИИТЕ ПО ГЕРМАН-
СКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА И СТУДИИТЕ ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИ-
ТЕТ ВО ТЕТОВО ВО УЧЕБНАТА 2005/2006  ГОДИНА 

 
1. На Државниот универзитет во Тетово, на студии-

те по германски јазик и литература и студиите за фи-

зичка култура во учебната 2005/2006 година ќе се запи-
шат студенти чие образование се финансира од Буџе-
тот на Република Македонија, чиј број изнесува: 

- студии по германски јазик, 40 редовни студенти; 
- студии по физичка култура, 30 редовни студенти. 
2. Вкупниот број на студенти кои можат да се запи-

шат на високообразовните установи се определува спо-
ред капацитетот одреден со решението за акредитација 
на високообразовната установа. Притоа, бројот на сту-
дените кои се запишуваат со кофинансирање на студи-
ите, да не е поголем од бројот на студентите кои се за-
пишуваат во државната квота. 

3. Финансирањето на запишаните студенти од точ-
ка 1 на оваа одлука, да биде во рамките на утврдените 
средства на Буџетот на Министерството за образование 
и наука за 2005/2006 година, во Програмата за финан-
сирање на високото образование. 

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

 
 Бр. 19-4181/1                    Заменик на претседателот 

9 ноември 2005 година           на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија,  
                                           Јован Манасијевски, с.р.  

___________ 
1320. 
Врз основа на член 93 став 1 од Законот за ветери-

нарно здравство (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9.11.2005 година, донесе 

    
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МРЕЖАТА 
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува мрежата на ветери-
нарните друштва кои ќе ја вршат ветеринарно здрав-
ствената дејност од јавен интерес определена во член 
4, точка 1, 2, 3, 4, 11, 12 и 13 од Законот за ветеринарно 
здравство (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 28/98) за една или повеќе епизоотиолошки еди-
ници, и тоа за: 

1. Епизоотиолошка единица Арачиново;  
2. Епизоотиолошка единица Берово;  
3. Епизоотиолошка единица  Битола;  
4. Епизоотиолошка единица Богданци; 
5. Епизоотиолошка единица Босилево;  
6. Епизоотиолошка единица Брвеница;  
7. Епизоотиолошка единица Валандово; 
8. Епизоотиолошка единица Василево;  
9. Епизоотиолошка единица Вевчани; 
10. Епизоотиолошка единица Велес; 
11. Епизоотиолошка единица Виница; 
12. Епизоотиолошка единица Вранешница;  
13. Епизоотиолошка единица Врапчиште;  
14. Епизоотиолошка единица Гевгелија; 
15. Епизоотиолошка единица Гостивар; 
16. Епизоотиолошка единица Градско;  
17. Епизоотиолошка единица Дебар; 
18. Епизоотиолошка единица Дебарца;  
19. Епизоотиолошка единица Делчево; 
20. Епизоотиолошка единица Демир Капија; 
21. Епизоотиолошка единица Демир Хисар; 
22. Епизоотиолошка единица Дојран;  
23. Епизоотиолошка единица Долнени;  
24. Епизоотиолошка единица Другово;  
25. Епизоотиолошка единица Желино;  
26. Епизоотиолошка единица Зајас;  
27. Епизоотиолошка единица Зелениково;  
28. Епизоотиолошка единица Зрница;  
29. Епизоотиолошка единица Илинден;  
30. Епизоотиолошка единица Јегуновце; 
31. Епизоотиолошка единица Кавадарци;  
32. Епизоотиолошка единица Боговиње;  
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33. Епизоотиолошка единица Карбинци;  
34. Епизоотиолошка единица Кичево; 
35. Епизоотиолошка единица Конче;  
36. Епизоотиолошка единица Кочани; 
37. Епизоотиолошка единица Кратово;  
38. Епизоотиолошка единица Крива Паланка; 
39. Епизоотиолошка единица Кривогаштани;  
40. Епизоотиолошка единица Крушево; 
41. Епизоотиолошка единица Куманово; 
42. Епизоотиолошка единица Липково;  
43. Епизоотиолошка единица Лозово;  
44. Епизоотиолошка единица Маврово и Ростуша;  
45.Епизоотиолошка единица Македонска Каменица; 
46. Епизоотиолошка единица Македонски Брод; 
47. Епизоотиолошка единица Могила;  
48. Епизоотиолошка единица Неготино; 
49. Епизоотиолошка единица Новаци;  
50. Епизоотиолошка единица Ново Село;  
51. Епизоотиолошка единица Осломеј;  
52. Епизоотиолошка единица Охрид; 
53. Епизоотиолошка единица Петровец;  
54. Епизоотиолошка единица Пехчево; 
55. Епизоотиолошка единица Пласница;  
56. Епизоотиолошка единица Прилеп; 
57. Епизоотиолошка единица Пробиштип; 
58. Епизоотиолошка единица Радовиш; 
59. Епизоотиолошка единица Ранковце;  
60. Епизоотиолошка единица Ресен; 
61.Епизоотиолошка единица Росоман;  
62. Епизоотиолошка единица Свети Николе; 
63. Епизоотиолошка единица Сопиште;  
64. Епизоотиолошка единица Старо Нагоричане;  
65. Епизоотиолошка единица Струга; 
66. Епизоотиолошка единица Струмица; 
67. Епизоотиолошка единица Студеничани;  
68. Епизоотиолошка единица Теарце;  
69. Епизоотиолошка единица Тетово; 
70. Епизоотиолошка единица Центар Жупа;  
71. Епизоотиолошка единица Чашка;  
72. Епизоотиолошка единица Чешиново-Облешево;  
73. Епизоотиолошка единица Чучер-Сандево;  
74. Епизоотиолошка единица Штип; 
75. Епизоотиолошка единица град Скопје (градот 

Скопје со општините во град Скопје: Аеродром, Бутел, 
Гази Баба,  Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, 
Центар, Чаир и Шуто Оризари).  

Член 2 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за определување на мрежа на ветери-
нарни друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 64/2005). 

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

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

  Бр. 19-3919/1                    Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република 

      Скопје                                      Македонија,  
                                            Јован Манасијевски, с.р.  

___________ 
1321. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 09.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ХУМАНИТАРНА ОПЕРАЦИЈА ВО ПАКИСТАН 

 
1. За учество во хуманитарната операција предводе-

на од НАТО за поддршка на настраданите од земјотре-
сот во Пакистан, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија, во состав: 

- хируршки тим за работа во болница (ROLE 3) и 
тоа: 

 - еден лекар хирург (специјалист ортопед/трау-
матолог) 

 - еден лекар специјалист по орална хирургија 
 - две медицински хируршки сестри 
 - еден медицински техничар - анестетичар 
- еден лекар специјалист по микробиологија за ра-

бота во болница (ROLE 3), 
- тим за евакуација со амбулантно возило за евакуа-

ција на ранети и повредени, прва помош и тријаж, во 
состав: 

 - еден лекар општа пракса 
 - еден медицински техничар 
 - еден болничар, воедно и возачи и 
 - еден болничар-возач на тимот за евакуација 
- едно патничко теренско моторно возило со полу-

приколка за превоз на лица (марка ЛАНД РОВЕР 110 
Отокар). 

2. Единицата на Армијата на Република Македонија 
од точка 1 на оваа одлука се испраќа за период од три 
месеци, сметано од месец ноември 2005 година и ќе 
биде во состав на холандската медицинска единица. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и целосна логистичка поддршка на учесни-
ците во хуманитарната операција од точка 1 на оваа од-
лука, ги обезбедува Кралството Холандија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
хуманитарната операција ќе ги изврши Министерство-
то за одбрана. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
        Бр. 19-125/1                     Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1322. 
Врз основа на член 24 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2005 година 
(″Службен весник на Република Македонија″ бр. 
96/04), како и во согласност со Законот за здруженија 
на граѓани и фондациите (″Службен весник на Репуб-
лика Македонија″ бр. 31/98) и Одлуката за критериу-
мите и постапката за распределба на финансиските 
средства на здруженијата на граѓани и фондации од Бу-
џетот на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 60/00), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 9.11.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД  БУ-
ЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
2005 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000 
денари од планираните средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2005 година, раздел 09002-Мини-
стерство за финансии-функции на државата, Потпро-
грама 20-Функција, ставка 463-Трансфери до невлади-
ни организации, расходна потставка 463110-Трансфери 
до здруженија на граѓани и фондации, како учество на 
Републиката во финансирањето на следните здружени-
ја на граѓани и фондации: 

 
 

Р.Б. Организација / Здружение / Фондација Седиште Средства

1 2 3 4 

1 Здружение за негување на древните тра-диции �КСАНТИКА� Скопје 50.000 



14 ноември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 98 - Стр. 9 

2 
Центар за детско уметничко изразување, 
музикотерапија и психофизичка релакса-
ција�Џунџуле� Скопје 120.000

3 Сојуз на фолклорните ансамбли на Маке-
донија Скопје 60.000 

4 Меѓународен студентски фолклорен фе-
стивал Скопје 60.000 

5 Академско-културно уметничко друштво �Мирче Ацев� Скопје 150.000

6 КУД �Буримет е Шарит� 
Тетово 200.000

7 КУД КИТКА-Драчево 
Драчево 30.000 

8 Здружение за демократска култура �Толе-ранца� Струга 400.000

9 Светска лига на Власите 
Битола 100.000

10 Сојуз за превенција од алкохолизам, ни-
котинизам и наркомани на град Скопје 

Скопје 120.000

11 Македонски центар за карпеста уметност 
Кратово 80.000 

12 Фондација на развој на мали и средни 
претприемништва Скопје 80.000 

13 Еколошко друштво -ЕКО С �НАТУРА� 
Тетово 100.000

14 Здружение на еколози �Натура� 
Струга 300.000

15 
Сојуз на здруженија на инвалиди на тру-
дот и корисници на инвалидска пензија на 
Република Македонија Скопје 150.000

16 Друштво за заштита и превенција на  жи-
вотните СРНА Скопје 80.000 

17 Хуманитарна организација за социјална и 
здравствена интеграција НУРР Тетово 

Тетово 
200.000

 

18 Обединета српска заедница во Македони-
ја Скопје 20.000 

19 Хуманитарно друштво�Хендикепирано лице� Скопје 200.000

20 Ансамбл за народни песни и ора �Кочо 
Рацин� Скопје 140.000

21 Сојуз на спортските федерации на Маке-
донија Скопје 100.000

22 
Здружение  на граѓани политички прого-
нувани, затворани и осудувани за само-
битноста на македонскиот народ и него-
вата државност Скопје 40.000 

23 Фондација ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР 
Гостивар 300.000

24 Здружение на граѓани �Мултикултура� 
Тетово 100.000

25 Движење на околината Молика 
Битола 30.000 

26 Сојуз на здруженијата на пензионерите на Македонија Скопје 200.000

27 Културно-уметничко друштво �Гоце Дел-чев� Делчево 30.000 

28 Сојуз на синдикатите на Македонија 
Скопје 2.190.000

29 Ансамбл за народни игри и песни �Орце 
Николов�Скопје Скопје 140.000

30 Унија за култура на Власите од Македо-
нија Скопје 60.000 

31 Културно-уметничко друштво �Григор Прличев� Скопје 80.000 

32 Фудбалски клуб ТОПОЛЧАНИ С.Топол-
чани Прилеп 15.000 

33 Спелеолошко друштво �ПЕОНИ� 
Скопје 60.000 

34 Филмска Младина на Македонија 
Скопје 60.000 

35 Сојуз на македонците од исламската ре-
лигија Скопје 100.000

36 Организација на жените турчинки во Ма-
кедониа ДЕРЈА Скопје 100.000

37
Сојуз за грижи и воспитување на децата 
на град Скопје-Фестивал ЗЛАТНО СЛА-
ВЕЈЧЕ Скопје 380.000

38 Организација за акција кон иднината 
АДА Тетово 100.000

39 Организација на жени�Радика� 
Скопје 80.000 

40 Организација на резервни офицери на Ре-
публика Македонија Скопје 100.000

41 Организација на потрошувачите на Маке-донија Скопје 100.000

42 Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп Порака Свети Николе Свети 

Николе 20.000 

43 Заедница на Срби и Црногорци во Маке-
донија Скопје 100.000

44 Организација на жени на општина Кума-
ново �КУМАНОВКА� Кумано-

во 30.000 

45 Противпожарен сојуз на Македонија 
Скопје 50.000 

46 Организација на жени на град Скопје 
Скопје 75.000 

47 Сојуз на организации на жени на Репуб-
лика Македонија Скопје 200.000

48 Здружение за заштита на природата и 
здравјето Скопје 100.000

49 Сојуз на филателистите на Македонија 
Скопје 50.000 

50 Здружена организација на раселените од 
Арачиново �ЗОРА� с.Арачи-

ново 50.000 

51 Здружение на жените Србинки во Репуб-
лика Македонија Скопје 55.000 

52
Сојуз на здруженија на техничка култура 
на Република Македонија НАРОДНА 
ТЕХНИКА Скопје 200.000

53 Центар за развој на малото стопанство и 
екологија �ИДЕАЛ� Тетово 400.000

54 Организација на жени ХОРИЗОНТ Кривога-
штани 10.000 

55 Сојуз на здруженијата на Македонците од 
егејскиот дел на Македонија Скопје 250.000

56 Центар за меѓународни и регионални 
истражувања и соработка  �Студиорум� 

Скопје 350.000

57 Сојуз на грижи и воспитување на децата 
на Македонија Скопје 100.000

58 Хуманитарна асоцијација  Хандикап ин-
теграсион Скопје 250.000

59 Здружение на ромите �Черења� 
Штип 60.000 

60
Здружение за еманципација, солидарност 
и еднаквост на жените на Република Ма-
кедонија Скопје 30.000 

61 Прва детска амбасада во светот �Меѓаши� 
Скопје 150.000

62 Здужение на пчелари �Шаро пин � 
Гостивар 100.000

63 Здружение на граѓани Полио плус-Пост 
полио група за подршка Скопје 50.000 
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64 Еколошко друштво �Вила Зора�Велес 
Велес 100.000

65 Федерација на македонски фармери 
Скопје 100.000

67 Здружение на жени � Коло на српски се-
стри� Куманово Кумано-

во 95.000 

68 Здружение на домаќинки на Македонија 
Скопје 30.000 

69 Сојуз на извидници на Македонија 
Скопје 60.000 

70 Македонски центар за меѓународна сора-
ботка Скопје 100.000

71 Хуманитарно и добротворно здружение 
на Роми �Кхам� Делчево 100.000

72 Организација на невработените граѓани 
�СТИМУЛИМИ� Тетово 100.000

73 Сојуз на студентите при универзитетот 
�Св Кирил и Методиј� Скопје 200.000

74 Сојуз на математичари на Македонија 
Скопје 400.000

75 Музичка младина на Македонија 
Скопје 100.000

76 Музичка младина на Македонија-секција Скопје Скопје 60.000 

77 Здружение на граѓани �Флади� 
Тетово 100.000

78 Хуманитарна организација�Децата на Мирот�с. Љубин Скопје 100.000

79 
Фондација за развој на информатичките 
технологии Младински информатички 
центар Скопје 120.000

80 Ансамбл за народни  песни  и ора�Скоп-
је�Скопје Скопје 100.000

81 Сојуз на хуманитарни здруженија на гра-
ѓани  �Солидарност� Скопје 200.000

82 Младински културен центар Битола 
Битола 30.000 

83 Граѓанска асоцијација за рекреативно движење ГАРД Скопје 50.000 

84 Аеро клуб Доне Божинов Кумано-
во 100.000

85 Здружение на родители на деца заболени 
од церебрална парализа Скопје 100.000

86 Воздухопловна федерација на Македонија 
Скопје 140.000

87 Здружение на инвалидите Шпреса 
Скопје 200.000

88 
Сојуз на борците од народноослободител-
ната и антифашистичка војна на Македо-
нија 1941-1945 Скопје 1.090.000

89 Културно уметничко друштво �ДРИМ-
КОЛ� с.Вевчани Вевчани 60.000 

90 Македонски национален комитет на 
ИКОМОС Скопје 30.000 

91 
Здружение на децата без родители од дет-
ските домови на Република Македонија 
�ИДНИНА� Скопје 120.000

92 Здружение на невработени, социјалци и 
хендикепирани лица ИДНИНА Охрид 20.000 

93 Медиски центар за мултикултура �ТОЛЕ-
РАНЦИЈА� Скопје 100.000

94 Центар за афирмација на култура и изда-
ваштво ШКУПИ Скопје 200.000

95 Здружение на Храватите на Македонија 
Скопје 100.000

96 Еколошко друштво �ЗЛЕТОВИЦА� Проби-
штип 30.000 

97
Хуманитарно културно-уметничко здру-
жение Женска Ацоцијација Романи 
Асвин Штип 60.000 

98 Сојуз за превенција од алкохолизам, ни-
котинизам и наркомани на Македонија 

Скопје 100.000

99 Здружение за иницијативи �АРДМЕРИ-
ЈА� Гостивар 200.000

100 Детска амбасада за сите деца во светот 
Прилеп 30.000 

101
Здружение на граѓани воени инвалиди и 
загинати од Република Македонија во вој-
ните од поранешна СФРЈ во времето од 1 
април 1991-15 мај 1992 Скопје 50.000 

102 Здружение на граѓани Европска куќа 
 Скопје 80.000 

103 Здружение на Македонците од егејскиот 
дел на Македонија-Битола Битола 30.000 

104 Еколошко друштво Виножито 
Штип 20.000 

105
Друштво за заштита и унапредување на 
културното и природното богатсвто на 
Вевчани-Пиростија 

с.Вевча-
ни 20.000 

106 Друштво за помош на лица со посебни 
потреби- ЗРАК Велес 50.000 

107 Студентски фармацевски Сојуз на Маке-
донија Скопје 60.000 

108 Здружение за хумано домување Хабитат Македонија Скопје 100.000

109Младински Центар за превенција и реша-
вање на конфликти Скопје 20.000 

110 Здружение Библиотека АЛ_БИ 
с.Бабино, 
Демир 
Хисар 60.000 

 
Член 2 

Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фонда-
ции од член 1 од Одлуката по завршувањето на своите 
програмски активности да достават извештај за кори-
стењето на средствата до Министерството за финансии 
најдоцна до 31.01.2006 година. 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 19-4198/1                    Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1323. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2005 
година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги �Мастербет� ДОО-
ЕЛ-Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. �Борче Јовановски� бр. 56 (хотел Централ) во 
Гостивар. 
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3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 25 
автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народната банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точката 4, алинеја 1 и 2,  Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 19-4025/1                     Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1324. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.11.2005 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. �Партизански одреди� бр. 117 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-

на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка 

се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата, утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

       Бр. 19-4045/1                    Заменик на претседателот 
9 ноември 2005 година            на Владата на Република 
          Скопје                                         Македонија, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
1325. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.11.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2496/1 ОД 02.06.2003 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ 
ИГРИ �ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2496/1 од 02.06.2003 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Маке-
донија� - Скопје, во точката 2 зборовите: ул. �Битпа-
зарска� бб во Скопје се заменуваат со зборовите: бул. 
�Јане Сандански� бр. 24 во Скопје. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

 Бр. 19-3923/1                     Заменик на претседателот  
9 ноември 2005 година            на Владата на Република  

     Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1326. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.11.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-58/11 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-58/11 од 28.09.1998 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА 
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МАКЕДОНИЈА� - Скопје, во точката 2, зборовите: ул. 
�Маршал Тито� бр. 44 во Гевгелија� се заменуваат со 
зборовите: �ул. �Гевгелиски Партизански Одреди� бб 
во Гевгелија во станбено-деловниот објект �Гордини-
ја�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 19-4010/1                     Заменик на претседателот 

9 ноември 2005 година            на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија,  
                                            Јован Манасијевски, с.р.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1327. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за оружјето 

(�Службен весник на РМ� бр. 7/2005), министерот за 
здравство во согласност со министерот за внатрешни 
работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЛЕКАР-
СКИОТ ПРЕГЛЕД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И 
НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ, ЛИСТАТА НА БОЛЕСТИ И 
ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ ШТО ГО ПРАВАТ ЛИ-
ЦЕТО НЕСПОСОБНО ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕ-
ЊЕ НА ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА НА  ИЗДАВАЊЕ  НА ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот и начинот 

на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на 
здравствената способност за поседување и носење на 
оружје, листата на болести и здравствени состојби што 
го прават лицето неспособно за поседување и носење 
на оружје, како и начинот и постапката на издавање на 
лекарското уверение. 

 
Член 2 

Лекарскиот преглед за утврдување на здравствената 
способност за поседување и носење на оружје (во ната-
мошниот текст: лекарски преглед) го вршат доктор на 
медицина, специјалист по медицина на трудот, психо-
лог и лекар психијатар во здравствените установи од 
примарната здравствена заштита кои вршат дејност ме-
дицина на трудот. 

 
Член 3 

Лекарскиот преглед се врши со: 
1. земање на лична, фамилијарна и работна анамне-

за; 
2. преглед на здравствената документација и 
3. специјалистички преглед на сите органи и орган-

ски системи, преглед на психичката состојба, состојба-
та на централниот и периферниот нервен систем и ис-
питување на сетила за вид и слух. 

 
Член 4 

Физичко лице е здравствено способно да поседува 
и носи оружје, ако со лекарскиот преглед се утврди де-
ка нема болести и здравствени состојби што влијаат на 
безбедно ракување со оружјето, односно болести и 
здравствени состојби што го прават лицето неспособно 
за поседување и носење на оружје, утврдени во Листа-
та на болести и здравствени состојби што го прават ли-
цето неспособно за поседување и носење на оружје, 
(Прилог број 1). 

 
Член 5 

Врз основа на извршениот лекарски преглед, на фи-
зичкото лице му се издава лекарско уверение за здрав-
ствената способност за поседување и носење на оруж-
је, (Прилог број 2) потпишано од докторот на медици-

на, специјалист по медицина на трудот кој учествувал 
во вршењето на лекарскиот преглед во здравствената 
установа. 

 
Член 6 

Постапката за издавање на лекарско уверение за 
здравствената способност за поседување и носење на 
оружје се поведува по барање на физичкото лице, кое 
бара утврдување на здравствената способност за посе-
дување и носење на оружје. 

 
Член 7 

Физичкото лице кое не е задоволно со оценката со-
држана во лекарското уверение од членот 5 на овој 
правилник може да поднесе барање за повторен лекар-
ски преглед што ќе го изврши лекарска комисија за 
утврдување на здравствената способност за поседува-
ње и носење на оружје (во натамошниот текст: комиси-
ја). 
Барањето од став 1 на овој член, се поднесува до 

комисијата на надлежната здравствена установа од чле-
нот 2 на овој правилник, во рок од 15 дена од денот на 
добивањето на лекарското уверение. 

 
Член 8 

Комисијата од членот 7 на овој правилник форми-
рана од страна на министерот за здравство, ја сочину-
ваат доктор на медицина на трудот, специјалист по ме-
дицина на трудот, психолог и конзилијарен специја-
лист кои претходно не го извршиле лекарскиот преглед 
и не ја утврдиле здравствената способност за поседува-
ње и носење на оружје. 

 
Член 9 

Врз основа на извршениот повторен лекарски прег-
лед, комисијата издава лекарско уверение, (Прилог 
број 3) во рок од 30 дена од денот на поднесување на 
барањето за повторен лекарски преглед. 

 
Член 10 

Во случај на промени во здравствената состојба 
што влијаат на здравствената способност на лицето за 
поседување и носење на оружје, лекарскиот преглед се 
повторува. 

 
Член 11 

Лекарските уверенија од членовите 5 и 9 на овој 
правилник, се доставуваат до организациониот облик 
на Министерството за внатрешни работи каде е подне-
сено барањето за издавање на одобрение за набавување 
на оружје. 

Член 12 
Медицинската документација што е формирана во 

врска со издавањето на лекарските уверенија од члено-
вите 5 и 9 на овој правилник и копие од лекарските 
уверенија се чуваат во посебно издвоена картотека под 
број на евиденцијата на издадените уверенија во здрав-
ствените установи. 

 
Член 13 

Прилозите од број 1 до број 3 се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 14 

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

 
  Бр. 171-64711/1                            Бр. 14-4518/7 

3 ноември 2005 година             31 октомври 2005 година 
       Скопје                                         Скопје 
      Министер                                Министер 

    за внатрешни работи,                   за здравство, 
  Љубомир Михајловски, с.р. проф. д-р Владимир Димов, с.р. 
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на општина Струга под број 07-377/8 од 14 март 2003 го-
дина, поради тоа што Судот оцени дека постапката за из-
менување и дополнување на овој урбанистички план била 
целосно спроведена согласно одредбите од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1328. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.70/1992) на седницата одржана на 
26 октомври 2005 година, донесе  

5. Уредувањето и хуманизацијата на просторот и зашти-
тата и унапредувањето на животната средина и на природата 
е темелна вредност на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија, согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот. 
Со Законот за заштита на Охридското, Преспанското 

и Дојранското Езеро (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.45/1977, 8/1980, 51/1988, 10/1990 и 
62/1993), Охридското, Преспанското и Дојранското Езе-
ро - нивните води, крајбрежија, извори и водотеци се 
прогласени за споменици на природата од особено зна-
чење за заедницата и се ставени под посебна заштита. 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на измена и 

дополнување на Деталниот урбанистички план за урбаната 
единица 4 - исток, општина Струга бр.07-377/8, донесена 
од Советот на општина Струга на 14 март 2003 година 
(�Службен гласник на општина Струга� бр.20/2003). За заштита на езерата како добра од општ интерес кои се 

користат за задоволување на општи и поединечни потреби, 
Законот предвидел редица превентивни и други мерки. 2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на об-

јавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. Со членот 9 од овој закон поместен во делот од за-
конот што предвидува мерки за заштита, е утврдено де-
ка градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или 
други работи на крајбрежијата на езерата можат да се 
изведуваат само под услови и на начин утврдени со 
просторните планови на регионите, просторните пла-
нови на општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран, ур-
банистичките планови на населените места и урбани-
стичките планови на подрачјата со специјална намена, 
како и со прописите за спроведување на овие планови. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.109/2005 од 7 септември 2005 година по 
иницијатива на Џемаил Османоски од Струга поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека Уставниот суд на 
Република Македонија со Решение У.бр.142/2003 од 4 фе-
вруари 2004 година не поведе постапка за оценување на 
законитоста на Одлуката за донесување на измена и до-
полнување на Деталниот урбанистички план за урбаната 
единица 4 - исток, општина Струга, донесена од Советот  

Според ставот 2 на овој член од Законот, плановите 
од став 1 на овој член се донесуваат по претходно при-
бавено мислење од Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости.  
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Од наведената законска одредба произлегува дека при 
донесувањето на урбанистичките планови кои предвидува-
ат градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или дру-
ги работи на крајбрежијата на езерата, а кои се под посебна 
заштита, мора претходно да се прибави мислење од Репуб-
личкиот завод за заштита на природните реткости.  
Со оглед на тоа што при донесувањето на Одлуката за 

донесување на измена и дополнување на Деталниот урба-
нистички план за урбаната единица 4 исток - општина 
Струга, не е ниту побарана ни добиена согласност од орга-
нот надлежен за заштита на природните реткости, Судот 
оцени дека оспорениот акт не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 10 од Уставот и со членот 9 од Законот за за-
штита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседате-
лот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р 
Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова 
Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам 
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  
У. бр. 109/2005                      Претседател 

26 октомври 2005 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје                                  Македонија, 

   Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.   
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 
1329. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите (�Службен 
весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на до-
дадена вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.11.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта мо-
жат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати та-
ка што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 24,870 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 24,608 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 25,032 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                               до 28,548 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                      до 29,087 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 17,110 
- М - 2                    до 17,086 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 62,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 59,00 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 59,50 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 52,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 42,50 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,780 
- М - 2                    до 20,751 

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

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 62,00 61,50 61,00 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 58,50 58,00 57,50 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 59,00 58,50 58,00 
Д-ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 42,00 41,50 41,00  
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по 
една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 
на цени определени согласно оваа одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и 
М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-
1 и М-2 важат франко производител во земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 
и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,396 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,692 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,244 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,230 
г) Мазут                                                             ден/кг. 
- М - 1 (М)                        0,100 
- М - 2                     0,100 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен 
наф ен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:  т 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 15.11.2005 година.  
        Бр. 02-1336/1                                  Претседател, 
14 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р.                   
            Скопје 
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1330. 
Врз  основа на член 50-а, став 1, алинеја 9 и член 51 

од Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05), а во врска со член 11, став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за енергетика 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Операторот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост - Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, 1000 Скопје, Република Македонија, му 
се издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
пренос на електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност пренос на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за 
вршење на енергетската дејност пренос на електрична 
енергија� кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

 
  Бр. 02-1341/1              Претседател,  

14 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕ-
НОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Оператор на електропреносниот систем на Македо-

нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост � Скопје, улица Орце Николов 
бб, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено 
име: АД МЕПСО � Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата).  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 
Пренос на електрична енергија 
3. Датум на издавање на лиценцата  
14 Ноември 2005 година 
4. Временски период на важење на лиценцата   
35 години 
5. Датум до кога важи лиценцата  
14 Ноември 2040 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 01.02.1/05 
7. Број на деловниот субјект - 5933781 
8. Единствен даночен број - 4030004529600 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност пренос на еле-
ктрична енергија како дејност од јавен интерес, права-
та и обврските на носителот на лиценцата, како и него-
вата функција на пазарот на електрична енергија. 
Како енергетска дејност пренос на електрична енер-

гија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесување 
на електрична енергија преку преносната мрежа од 
точките на прием до точките на испорака.  

10. Подрачје на вршење на пренос на електрич-
на енергија 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши пренос на 
електрична енергија на територијата на Република Ма-
кедонија. 

11. Објекти преку кои се врши пренос на еле-
ктрична енергија 
Носителот на лиценцата врши пренос на електрич-

на енергија, преку преносната мрежа која ја сочинуваат 
објектите со напонско ниво од 110 kV, 150 kV, 220 kV 
и 400 kV определени во Прилог 1 којшто е составен 
дел од оваа лиценца. 

12. Обезбедување на приклучување и користење 
на преносната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен, во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност, да обезбеди приклучување и користе-
ње на преносната мрежа за трети лица во согласност со 
закон, друг пропис и општ акт, како и врз основа на 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
(во понатамошниот текст: Мрежни правила), одобрени 
од страна на Регулаторната комисија за енергетика.  

13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно пренесување на електрична енергија преку 
преносната мрежа преку одржување на соодветно ниво 
на доверливост и расположливост на сите објекти во 
преносната мрежа во согласност со Мрежните правила; 

- да се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти, при изградба, ре-
конструкција, редовни годишни ремонти и редовно одр-
жување на објектите кои се составен дел на преносниот 
систем во процесот на пренос на електрична енергија; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон. 

14. Планирање, одржување, развој и обнова на 
преносната мрежа  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на пре-

носната мрежа, носителот на лиценцата е должен иста-
та да ја одржува, обновува, проширува и осовременува.  
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе План за развој на преносната мрежа за период 
од пет години, изготвен во соработка со операторот на 
електроенергетскиот систем и усогласен со Долгороч-
ниот план за развој на преносната мрежа изготвен од 
операторот на електроенергетскиот систем, како и го-
дишна програма за реализација на планот. 
Планот за развој на преносната мрежа особено тре-

ба да содржи: 
- опис на постојната состојба на преносната мрежа; 
- идни процени за капацитетот и функционалноста 

на преносната мрежа; 
- податоци за интерконекцискиот капацитет и по-

треба од негов развој; 
- мерки за надминување на загушувањата; 
- потреби за обновување на објектите; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди преносната мрежа; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
15. Интерконекција со други преносни мрежи 
Носителот на лиценцата е одговорен за физичко воспо-

ставување и одржување во функционална состојба на ин-
терконекциите со преносните мрежи на соседните земји. 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди не-

пречен пренос на електрична енергија преку интерко-
некциите заради нејзин извоз, увоз или транзит.  
Носителот на лиценцата е должен да ги обезбеди 

техничките услови за интерконекција и пренос на еле-
ктрична енергија согласно техничките услови  на Унија 
за координација на преносот на електрична енергија во 
Европа / Union for the Coordination of Transmission of 
Electricity, (во понатамошниот текст: �UCTE�). 
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16. Обезбедување на оперативна функционал-
ност на преносната мрежа 
Заради обезбедување оперативна функционалност на 

преносната мрежа, носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбедува интерконекциски капацитет заради ис-

полнување на безбедносните критериуми �N-1�, сог-
ласно одредбите од Мрежните правила; 

- обезбеди целосна опременост на преносната мре-
жа со заштитни, контролни и примарни уреди за вклу-
чување/исклучување со кои ќе се обезбеди брза и ефи-
касна изолација на делови, односно целата преносна 
мрежа, во случај на хаварии и заштита на преносната 
мрежа во случај на дефект; 

- ги обезбеди техничките услови за работа на пре-
носната мрежа согласно правилата на UCTE. 

17. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
18. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, сите по-
требни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
пренос на електрична енергија ги добива од корисни-
ците на преносната мрежа. 

20. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

прекини по напонско ниво, како и причини за нивно 
настанување; 

2. финансиски извештај за преносот на електрична 
енергија, составен од:  

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

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

на за: 
- заштита на објектите преку кои се врши пренос на 

електрична енергија од надворешни влијанија и хава-
рии и нивно осигурување, 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на пре-
нос на електрична енергија, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и 
квалитетно вршење на пренос на електрична енергија, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на пренос на електрична енергија во усло-

ви на кризна состојба, промена на условите на светски-
от пазар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за развој на преносната мрежа, во прет-
ходната година; 

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

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршење пренос на еле-
ктрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

21. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
пренос на електрична енергија 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за бројот и времетраењето на пла-
нираните и непланираните прекини по напонско ниво, 
како и за причините за нивно настанување; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на пренос на електрична енергија; 

- сите договори во врска со вршење на пренос на 
електрична енергија кои што ги склучил со други носи-
тели на лиценци за вршење на енергетска дејност или 
корисници на преносната мрежа. 

22. Физичка заштита на објектите преку кои се 
врши пренос на електрична енергија 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца, да до-
несе План за физичка заштита на објектите преку кои 
се врши пренос на електрична енергија и должен е 
истиот да го достави до Регулаторната комисија за 
енергетика.  

23. Обврска за овозможување на пристап во обје-
ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
циите, средствата и опремата потребни за вршење пре-
нос на електрична енергија, во согласност со Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

24. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди потреб-

но ниво на доверливост и расположливост на преносната 
мрежа како услов за квалитет на испорачаната електрична 
енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила. 

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

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

26. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  
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1331.  
Врз основа на член 50-а, став 1, алинеја 9 и член 51 

од Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05), а во врска со член 11, став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за енергетика 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 
2005 година, донесе 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија се утвр-
дени во Прилог 1, �Лиценца за вршење на енергетската 
дејност организирање и управување со пазарот на елек-
трична енергија� кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

 
         Бр. 02-1342/1                                 Претседател, 

О Д Л У К А 14 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р. 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

            Скопје 
 

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

НИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. На Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост-Скопје, ул. �Орце Ни-
колов� бб, 1000 Скопје, Република Македонија, му се 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност ор-
ганизирање и управување со пазарот на електрична 
енергија. 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Оператор на електропреносниот систем на Македо-

нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост - Скопје, улица Орце Николов 
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бб, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено 
име: АД МЕПСО � Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата). 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија 
3. Датум на издавање на лиценцата 
14 Ноември 2005 година 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
5. Датум до кога важи лиценцата 
14 Ноември 2040 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 03.06.1/05 
7. Број на деловниот субјект - 5933781 
8. Единствен даночен број - 4030004529600 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се вр-

ши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија како деј-
ност од јавен интерес, правата и обврските на носите-
лот на лиценцата, како и неговата функција на пазарот 
на електрична енергија. 
Како енергетска дејност организирање и управува-

ње со пазарот на електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца, се смета организирање и управување со 
системот на купување и продавање на моќност, еле-
ктрична енергија и системски услуги на пазарот на еле-
ктрична енергија заради обезбедување на негово ефи-
касно функционирање и развој. 

10. Подрачје на вршење на организирањето и 
управувањето со пазарот на електрична енергија 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши организи-
рање и управување со пазарот на електрична енергија 
во Република Македонија. 

11. Обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- го организира и управува пазарот на електрична 

енергија во Република Македонија, во согласност со наче-
лата на јавност, транспарентност, недискриминаторност и 
конкурентност; 

- го воспостави, организира и контролира тргувањето 
со моќност, електрична енергија и системски услуги, 
вклучувајќи го и меѓународното тргување; 

- подготвува и доставува распоред за диспечирање 
за задоволување на оптоварувањето, до операторот на 
електроенергетскиот систем и да врши ажурирање на 
распоредот на редовни временски интервали согласно 
Пазарните правила; 

- врши регистрација на учесниците на пазарот на 
електрична енергија и потврдување на известувањата 
за физички распореди и склучени договори; 

- води евиденција и распоред на физичките трансак-
ции на електрична енергија, согласно сите договори за ку-
попродажба на електрична енергија; 

- врши прогноза и планирање на побарувачката на 
електрична енергија (годишна, месечна, неделна, днев-
на и часовна) врз основа на склучени договори за купо-
продажба на електрична енергија; 

- врши порамнување на договорените и реализи-
раните трансакции врз основа на мерењата направе-
ни од страна на операторот на електроенергетскиот 
систем; 

- ги следи состојбите и појавите на пазарот на еле-
ктрична енергија со цел спречување на нарушување на 
конкуренција; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија (во понатамошниот текст: Мрежни 
правила), Пазарните правила, правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон. 

12. Обврска за обезбедување на информации за 
состојбата на пазарот на електрична енергија 
Заради нормално функционирање на пазарот на 

електрична енергија, носителот на лиценцата е должен 
да прибира, обработува, ажурира и да објавува инфор-
мации за тековните состојби на пазарот на електрична 
енергија. 
Носителот на лиценцата е должен во рок од една 

година од датумот на издавање на оваа лиценца да вос-
постави Систем за комуникација и информирање на 
учесниците на пазарот за електрична енергија, како и 
по претходно одобрување од страна на Регулаторната 
комисија за енергетика, да донесе и да објави Правила 
за начинот и условите за информирање на учесниците 
на пазарот за електрична енергија, со кои на транспа-
рентен и недискриминаторен начин на сите учесници 
на пазарот на електрична енергија ќе им се овозможат 
информации особено за: 

- вкупната понуда и потрошувачка на електрична 
енергија на пазарот; 

- вкупната количина на пренесена електрична енер-
гија преку преносната мрежа; 

- тековните состојби на електроенергетскиот си-
стем; 

- учесниците на пазарот на електрична енергија; 
- количината на балансна електрична енергија по 

испорачател и вкупната количина на балансна еле-
ктрична енергија; 

- цената на порамнувањето на дебалансите на еле-
ктрична енергија. 

13. Услови за регистрација и учество на пазарот 
на електрична енергија 
Носителот на лиценцата е должен да изврши реги-

страција на правните и физичките лица коишто ги ис-
полнуваат условите за регистрација на пазарот на еле-
ктрична енергија, согласно Пазарните правила и да 
обезбеди во секој момент јавен увид во листата на ре-
гистрација на учесниците на пазарот на електрична 
енергија. 

14. Распоред за диспечирање според номинации-
те на физичките распореди 
Носителот на лиценцата е должен: 
- до операторот на електроенергетскиот систем да 

ги достави сите технички податоци и информации за 
распоредот за диспечирање според номинациите на фи-
зичките распореди, во согласност со Пазарните прави-
ла; 

- да го определува рокот во кој учесниците на паза-
рот треба да му ги доставуваат номинациите за физич-
ките распореди со временски распореди; 

- да ја одржува и објавува листата на физичките 
распореди со временски распореди. 

15. Балансна регулација 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- организира пазар на балансна електрична енергија 

за потребите на балансна регулација на електроенер-
гетскиот систем во согласност со Пазарните правила; 

- ги пропише и по претходно одобрување од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, да ги објави 
условите и критериумите за учество на пазарот на ба-
лансна електрична енергија во рок од една година од 
датумот на издавање на оваа лиценца; 

- ги координира и синхронизира активностите со 
операторот на електроенергетскиот систем во поглед 
на утврдувањето на потребите за балансна регулација и 
набавката на балансна електрична енергија; 

- воспостави комплетна листа на мериторно подре-
дување со рангирање на изворите  и корисниците на 
балансна регулација; 
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- изготви и по претходно одобрување од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, да објави Мето-
дологија за определување на цена за балансна еле-
ктрична енергија во рок од една година од датумот на 
издавање на оваа лиценца; 

- врши пресметка на дебалансите на учесниците на 
пазарот на електрична енергија и да ја определува ко-
личината на порамнувањето на дебалансот за секој 
учесник на пазарот на електрична енергија согласно се-
кој трговски интервал и период на испорака за време 
на порамнувањето. 

16. Постапување со договорите за купопродажба 
на електрична енергија 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- постапува со склучените договори за купопродаж-

ба на електрична енергија помеѓу учесниците на паза-
рот на електрична енергија во согласност со Мрежните 
правила и Пазарните правила; 

- ги верификува сите известувања за физичките 
трансакции во согласност со  склучените договори за 
купопродажба на електрична енергија; 

- во координација со операторот на електроенергет-
скиот систем, да ги извести учесниците на пазарот кои-
што склучиле договори за купопродажба на електрична 
енергија, за можните загушувања и технички преопто-
варувања на преносната мрежа; 

- ги одобрува конечните физички трансакции. 
17. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при организира-
њето и управувањето со пазарот на електрична енерги-
ја ги добива од сите учесници на пазарот на електрична 
енергија. 

19. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

номинации за физичките распореди, како и информа-
ции за балансна регулација; 

2. финансиски извештај за организирањето и упра-
вувањето со пазарот на електрична енергија, составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-
на за: 

- обука и стручно усовршување на вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија, 

- организирање и управување со пазарот на еле-
ктрична енергија во услови на кризна состојба, проме-
на на условите на светскиот пазар, како и воена и во-
нредна состојба; 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при организирањето и управу-
вањето со пазарот на електрична енергија;  

5. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

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

7. реализација на обврската за информирање на 
учесниците на пазарот на електрична енергија и прев-
земени мерки за подобрување на квалитетот на услуга-
та. 

20. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за трансакциите со електричната 
енергија, број на номинации за физичките распореди, 
како и информации за балансна регулација; 

- известување за регистрација, повлекување и сус-
пензија на секој учесник на пазарот на електрична 
енергија пооделно; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
организирањето и управувањето со пазарот на еле-
ктрична енергија; 

- сите договори во врска со организирањето и упра-
вувањето со пазарот на електрична енергија. 

21. Обврска за овозможување на непосреден 
увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација за орга-
низирањето и управувањето со пазарот на електрична 
енергија, во согласност со Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

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

23. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 
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1332. 
Врз основа на член 50-а, став 1, алинеја 9 и член 51 

од Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05), а во врска со член 11, став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за енергетика 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА  НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

НА ГОЛЕМО 
 
1.На Операторот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост - Скопје, улица �Орце 
Николов� бб, 1000 Скопје, Република Македонија, му 
се издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на големо. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на голе-
мо се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување со електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи на големо�, кој што е со-
ставен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
   Бр. 02-1343/1                        Претседател, 

14 ноември 2005 година             Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТА-

РИФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА ГОЛЕМО 
 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Оператор на електропреносниот систем на Македо-

нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост - Скопје, улица Орце Николов 
бб, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено 
име: АД МЕПСО � Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата). 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Снабдување со електрична енергија на тарифни по-

трошувачи на големо 
3. Датум на издавање на лиценцата  
14 Ноември 2005 година 
4. Временски период на важење на лиценцата   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата  
14 Ноември 2015 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 04.07.1/05 
7. Број на деловниот субјект - 5933781 
8. Единствен даночен број - 4030004529600 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се вр-

ши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на голе-
мо како дејност од јавен интерес, правата и обврските 

на носителот на лиценцата, како и неговото учество на 
пазарот на електрична енергија.  
Како енергетска дејност снабдување со електрична 

енергија на тарифни потрошувачи на големо, во смисла 
на оваа лиценца, се смета испорака или продажба на 
моќност, електрична енергија и системски услуги на 
снабдувачот со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало, тарифните потрошувачи директно 
приклучени на преносната мрежа, како и на други ку-
пувачи во согласност со закон. 

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

оваа лиценца, носителот на лиценцата ја врши енергет-
ската дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на големо на територијата на Ре-
публика Македонија. 

11. Објекти преку кои се врши енергетската деј-
ност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на големо, преку преносната мрежа на 
Република Македонија и интерконекциите со соседни-
те електроенергетски системи. 

12. Право на пристап и користење на преносната 
мрежа 
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на преносната мрежа заради непречено 
вршeње на енергетската дејност, во согласност со за-
кон, друг пропис и општ акт, како и врз основа на 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
(во понатамошниот текст: Мрежни правила), одобрени 
од страна на Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

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

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно и континуирано снаб-
дување на моќност, електрична енергија и системски 
услуги; 

- врши набавка на потребни количини на моќност, 
електрична енергија и системски услуги од регулира-
ниот производител, други производители на електрич-
на енергија и/или трговци со електрична енергија, како 
и потребен преносен капацитет и регулирани услуги, за 
потребите на снабдувачот со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на мало и на тарифните потро-
шувачи директно приклучени на преносната мрежа; 

- склучува регулирани договори, одобрени од Регу-
латорната комисија за енергетика, со регулираниот 
производител за откуп на целокупната моќност, еле-
ктрична енергија и системски услуги; 

- склучува регулирани договори за продажба на 
моќност, електрична енергија и системски услуги со 
снабдувачот со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало и со тарифните потрошувачи директно 
приклучени на преносната мрежа; 

- склучува договори за продажба или на друг начин 
да врши продажба на вишок на моќност, електрична 
енергија и системски услуги на начин и услови одобре-
ни од Регулаторната комисија за енергетика;  

- спроведува тендерски постапки за набавка на еле-
ктрична енергија од нов производствен капацитет со 
склучување на долгорочен договор; 

- ја чува целокупната тендерска документација и 
евиденција за набавка на моќност, електрична енергија 
и системски услуги и овозможува пристап до истата по 
барање на Регулаторната комисија за енергетика. 
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14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на електроенергетскиот систем, операторот 
на пазарот на електрична енергија, носителот на лиценца 
за пренос на електрична енергија и снабдувачот со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците. 
Носителот на лиценцата е должен во рок од осум 

часа да ја извести Регулаторната комисија за енергети-
ка и операторот на пазарот со електрична енергија, за 
сите прекини во снабдувањето на моќност, електрична 
енергија и системски услуги предизвикани поради не-
исполнување на договорните обврски.  

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност ги добива од сите учесници на па-
зарот на електрична енергија. 

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

по дневни тарифни ставови, вкупно ангажирана моќ-
ност, вкупна количина на реактивна електрична енер-
гија и фактор на моќност во текот на претходната годи-
на за секој купувач пооделно;  

2. финансиски извештај за енергетската дејност, со-
ставен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преглед на реализирана купопродажба на моќ-

ност, електрична енергија и системски услуги за секој 
купувач пооделно;  

4. превземени мерки во текот на претходната годи-
на за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, безбедно и 
континуирано снабдување на моќност, електрична 
енергија и системски услуги, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 
кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

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

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

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за вкупна количина на активна 
електрична енергија по дневни тарифни ставови, вкуп-
но ангажирана моќност, вкупна количина на реактивна 
електрична енергија и фактор на моќност во текот на 
претходната година за секој купувач пооделно; 

- во писмена и/или електронска форма, месечен 
преглед на реализирана купопродажба на моќност, еле-
ктрична енергија и системски услуги за секој купувач 
пооделно; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи на големо; 

- сите договори во врска со вршењето на енергет-
ската дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на големо, кои што ги склучил со 
учесниците на пазарот на електрична енергија. 

19. Бизнис план 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца, да из-
готви и да достави до Регулаторната комисија за енер-
гетика заради одобрување, бизнис план кој особено со-
држи: 

- проекција за количината на моќност, електрична 
енергија потребна за снабдување на снабдувачот со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
и за секој од тарифните потрошувачи директно приклу-
чени на преносната мрежа пооделно, за тековната го-
дина; 

- начин на спроведување на проекцијата за снабду-
вање со моќност и електрична енергија; 

- учеството на пазарот на електрична енергија; 
- мерки за обезбедување на сигурноста во снабдува-

њето. 
20. Цени на електрична енергија  
Носителот на лиценцата е должен испорачаната еле-

ктричната енергија до снабдувачот со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи на мало и до тарифните 
потрошувачи на електрична енергија директно приклу-
чени на преносната мрежа да ја наплатува според цените 
за електрична енергија пресметани врз основа на Тариф-
ниот систем за продажба на електрична енергија и во 
согласност со  Правилникот за начинот и условите за ре-
гулирање на цени за електрична енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за еле-

ктрична енергија да ги објавува на својата веб страна. 
21. Обврска за овозможување на непосреден 

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

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација за врше-
њето на енергетската дејност, во согласност со Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 
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22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди ква-

литетна услуга, согласно пропишаните услови за снаб-
дување со електрична енергија и да врши постојан мо-
ниторинг на квалитетот на пренесената електрична 
енергија, за што на секои три месеци ја известува Регу-
латорната комисија за енергетика, операторот на еле-
ктроенергетскиот систем и операторот на пазарот на 
електрична енергија. 

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

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

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

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

___________ 
1333. 
Врз основа на член 50-а, став 1, алинеја 9 и член 51  

од Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05), а во врска со член 11, став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за енергетика  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 40/05), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија, на седницата  одржана на 14 ноември 2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ 

 
1. На Операторот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-
ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост - Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, 1000 Скопје, Република Македонија, му 
се издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
управување со електроенергетскиот систем. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност управување со 
електроенергетскиот систем се утврдени во Прилог 1, 
�Лиценца за вршење на енергетската дејност управува-
ње со електроенергетскиот систем� кој што е составен 
дел на оваа одлука. 

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

 
        Бр. 02-1344/1                                Претседател,  
14 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р. 

     Скопје                          
 
 

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

ВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  
СИСТЕМ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Оператор на електропреносниот систем на Македо-

нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост - Скопје, улица Орце Николов 
бб, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено 
име: АД МЕПСО � Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата). 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Управување со електроенергетскиот систем 
3. Датум на издавање на лиценцата 
14 Ноември 2005 година 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14 Ноември 2040 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 02.05.1/05 
7. Број на деловниот субјект - 5933781 
8. Единствен даночен број - 4030004529600 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се вр-

ши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност управување со 
електроенергетскиот систем како дејност од јавен ин-
терес, правата и обврските на носителот на лиценцата, 
како и неговата функција на пазарот на електрична 
енергија. 
Како енергетска дејност управување со електрое-

нергетскиот систем, во смисла на оваа лиценца, се сме-
та долгорочно планирање на преносната мрежа и опе-
ративно управување со електроенергетскиот систем на 
Република Македонија и интерконекцииите со сосед-
ните електроенергетски системи со цел да се обезбедат 
услови за сигурно функционирање на електроенергет-
скиот систем. 

10. Подрачје на вршење на управувањето со еле-
ктроенергетскиот систем 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши управува-
ње со електроенергетскиот систем на територијата на 
Република Македонија. 

11. Објекти и средства преку кои се врши упра-
вувањето со електроенергетскиот систем 
Носителот на лиценцата врши управување со еле-

ктроенергетскиот систем, преку објектите и средствата 
определени во Прилог 1 којшто е составен дел од оваа 
лиценца.  

12. Обезбедување на пристап и користење на 
преносниот систем 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди при-

стап и користење на преносниот систем за трети лица 
во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и 
општ акт, како и врз основа на Мрежните правила за 
пренос на електрична енергија (во понатамошниот 
текст: Мрежни правила), одобрени од страна на Регу-
латорната комисија за  енергетика.  

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

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

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон; 

- врши оперативно управување со електроенергет-
скиот систем на Република Македонија заради обезбе-
дување на услови за сигурно функционирање на еле-
ктроенергетскиот систем; 

- соработува со носителот на лиценца за пренос на 
електрична енергија, при изработката на Планот за раз-
вој на преносната мрежа за периодот од пет години; 

- обезбеди паралелна работа на електроенергетски-
от систем на Република Македонија и соседните еле-
ктроенергетски системи; 

- координира и одобрува распоред за ремонти на 
објектите за пренос и производство на електрична 
енергија; 
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- ги разрешува преоптоварувањата на преносниот систем 
на електрична енергија на објективен, недискриминаторен и 
транспарентен начин согласно со Мрежните правила; 

- врши мерење и пресметка на преземената и прене-
сената електрична енергија во соработка со операторот 
на пазарот на електрична енергија; 

- ги урамнотежува во реално време отстапувањата 
меѓу потрошувачката, производството и увозот на еле-
ктрична енергија; 

- воспоставува потребни измени на редоследот на анга-
жирање на производните капацитети во случај на загрозу-
вање на сигурноста во снабдувањето со електрична енерги-
ја, хаварии и поголеми отстапувања на потрошувачката на 
електрична енергија од утврдените количини.  

14. Планирање, одржување, развој и обнова на 
електроенергетскиот систем 
Заради обезбедување сигурност, доверливост и без-

бедност при снабдување со електрична енергија во Ре-
публика Македонија, носителот на лиценцата е одгово-
рен за долгорочно планирање на преносната мрежа. 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе Долгорочен план за развој на 
преносната мрежа за период од десет години, како и 
План за развој на објектите и средствата преку кои се 
врши управување со електроенергетскиот систем за 
период од пет години. 
Долгорочниот план за развој на преносната мрежа 

особено треба да содржи: 
- опис на постојната состојба на преносната мрежа; 
- идни процени за капацитетот и функционалноста 

на преносната мрежа; 
- податоци за интерконекцискиот капацитет и по-

треба од негов развој; 
- мерки за надминување на загушувањата; 
- потреби за обновување на објектите; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди преносната мрежа; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
Планот за развој на објектите и средствата преку 

кои се врши управување со електроенергетскиот си-
стем особено треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на објектите и средс-
твата преку кои се врши управување со електроенер-
гетскиот систем; 

- идни потреби од објектите и средствата преку кои 
се врши управување со електроенергетскиот систем; и 

- финансиски извори за реализација на планот. 
15. Интерконекција со други електроенергетски 

системи 
Носителот на лиценцата е одговорен за:  
- воспоставување на интерконекциите со електрое-

нергетските системи на соседните земји; 
- обезбедување на интерконекциски капацитет зара-

ди исполнување на безбедносните критериуми N - 1, 
согласно одредбите од Мрежните правила; 

- создавање услови за обезбедување на непречен 
пренос на електрична енергија преку интерконекциите 
заради нејзин извоз, увоз или транзит.  

16. Објавување на интерконекцискиот капацитет  
Носителот на лиценцата е должен на својата веб страна 

да го објави својот интерконекциски капацитет како и усло-
вите за склучување на договор за пренос или транзит на еле-
ктрична енергија, кои што особено треба да содржат опис на 
преносниот и интерконекцискиот капацитет и висината на 
тарифите за користење на преносната мрежа одобрени од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

17. Обезбедување на оперативна функционал-
ност на електроенергетскиот систем 
Заради обезбедување на оперативна функционал-

ност на електроенергетскиот систем, носителот на ли-
ценцата е должен да: 

- предлага мерки за обезбедување на целосна опре-
меност на електроенергетскиот систем; 

- обезбеди усогласување на погонската манипула-
ција на преносната мрежа со носителот на лиценца за 
пренос на електрична енергија и нејзино извршување; 

- обезбеди брза и ефикасна изолација на делови, од-
носно целата преносна мрежа, во случај на хаварии и 
заштита на преносната мрежа во случај на дефект; 

- изврши редиспечинг на производните капацитети 
во реално време и промена на текот на електричната 
енергија низ преносната мрежа;  

- врши распределба на интерконективниот капаци-
тет заради непречен пренос на електрична енергија при 
увоз, извоз или транзит; 

- се усогласи со правилата на Унијата за координа-
ција на преносот на електрична енергија во Европа / 
Union for the Coordination of Transmission of Electricity, 
(во понатамошниот текст: �UCTE�). 

18. Системски услуги 
Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди системски услуги според критериуми 

кои се во согласност со правилата на UCTE и Мрежни-
те правила; 

- во согласност со Пазарните правила, да изготви и 
објави План за набавка на системски услуги за следна-
та година заклучно до 30 ноември во тековната година; 

- еднаш во секои три години или по барање од стра-
на на Регулаторната комисија за енергетика, да изготви 
Студија за трошоците за системски услуги и методоло-
гија за прогнозирање на системските услуги, во соглас-
ност со Пазарните правила. 

19. Оперативно планирање и управување со про-
изводството на електрична енергија 
Носителот на лиценцата е должен да врши опера-

тивно планирање и управување со производството на 
електрична енергија од регулираните производители, 
како и од производителите на електрична енергија кои 
склучиле договори за продажба на електрична енергија 
и моќност наменети за тарифни потрошувачи, во сог-
ласност со добиените информациите за: 

- тековна побарувачка на електрична енергија и 
моќност;  

- тековно расположливиот капацитет на производ-
ните единици; 

- статичките и динамичките податоци за секоја про-
изводна единица. 

20. Постапување во случај на висок оперативен ризик 
Носителот на лиценцата е должен во рок од девет ме-

сеци од датумот на издавање на оваа лиценца да изработи 
и да достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
Одбранбен план за заштита на електроенергетскиот си-
стем во случај на висок оперативен ризик. 
Во случај на висок оперативен ризик кој може да пре-

дизвика загрозување на сигурноста на електроенергетски-
от систем или губење на капацитет, носителот на лицен-
цата ќе му издаде наредба на операторот на пазарот на 
електрична енергија делумно или целосно да ги суспенди-
ра трансакциите на пазарот на електрична енергија.  
Носителот на лиценцата е должен во рок од осум 

часа писмено да ја информира Регулаторната комисија 
за енергетика и учесниците на пазарот на електрична 
енергија за воведувањето на суспензијата на пазарот на 
електрична енергија и да ги образложи причините за 
воведувањето на суспензијата и превземените мерки. 

21. Систем за надзор, контрола и прибирање на 
податоци 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, одржува и 

надградува Систем за надзор, мерење, контрола и прибирање 
на податоци / Систем за управување со енергија, (во поната-
мошниот текст: �SCADA/EMS систем�) со подршка на теле-
комуникацискиот систем, преку кој ќе врши следење, опера-
тивна контрола и управување со електроенергетскиот систем. 

SCADA/EMS системот со подршка на телекомуникаци-
скиот систем треба да обезбеди софтверска обработка на 
податоците, како и оперативна комуникација во вршењето 
на дејноста и комуникација со другите носители на лицен-
ци и корисници на преносната мрежа.  

22. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
23. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при управување-
то со електроенергетскиот систем ги добива од сите 
учесници на пазарот на електрична енергија. 

24. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

носната мрежа по извор на набавка во точките на прием, 
количини на предадена електрична енергија по корисник 
на преносната мрежа во точките на испорака, количина на 
транзитирана електрична енергија, вкупни технички загу-
би во преносната мрежа по напонско ниво, број на опслу-
жени корисници по напонско ниво, обезбедени системски 
услуги, како и број и времетраење на планирани и непла-
нирани прекини по напонско ниво; 

2. финансиски извештај за управувањето со еле-
ктроенергетскиот систем, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната година за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши управување со електроенергетскиот систем од 
надворешни влијанија и хаварии и нивно осигурување, 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно управување со 
електроенергетскиот систем, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, безбедно и квали-
тетно управување со електроенергетскиот систем, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- управување со електроенергетскиот систем во ус-

лови на кризна состојба, промена на условите на свет-
скиот пазар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за развој на објектите и средствата пре-
ку кои се врши управување со електроенергетскиот си-
стем, во претходната година; 

5. остварување на Студијата за доверливост на системот; 
6. остварување на Студијата за трошоците за си-

стемски услуги и методологијата за прогнозирање на 
системските услуги; 

7. План за набавка на системски услуги;  
8. извршување на програма за ремонти на произ-

водните и преносните капацитети во состав на електро-
енергетскиот систем, во претходната година; 

9. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во управувањето со електрое-
нергетскиот систем;  

10. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и реше-
нијата од извршените надзори и контроли;  

11. бизнис план за тековната година и оценка за ре-
ализирање на бизнис планот во претходната година; 

12. реализација на обврската за информирање на 
корисниците на преносната мрежа и превземени мерки 
за подобрување на квалитетот на услугата. 

25. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со управувањето 
со електроенергетскиот систем  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални 

извештаи количини на влезена електрична енергија во пренос-
ната мрежа по извор на набавка во точките на прием, количини 
на предадена електрична енергија по корисник на преносната 
мрежа во точките на испорака, количина на транзитирана еле-
ктрична енергија, вкупни технички загуби во преносната мрежа 
по напонско ниво, број на опслужени корисници по напонско 
ниво, обезбедени системски услуги, како и број и времетраење 
на планирани и непланирани прекини по напонско ниво; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
управувањето со електроенергетскиот систем; 

- сите договори во врска со управувањето со еле-
ктроенергетскиот систем, коишто ги склучил со други 
носители на лиценци за вршење на енергетска дејност 
или корисници на преносната мрежа. 

26. Физичка заштита на објектите и средствата 
преку кои се врши управување со електроенергет-
скиот систем  
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци 

од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за 
заштита на објектите и средствата преку кои се врши управу-
вање со електроенергетскиот систем и должен е истиот да го 
достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

27. Мерење на пренесената количина на еле-
ктрична енергија и моќност 
Носителот на лиценцата е должен: 
- да инсталира, одржува, проверува и да ги сервиси-

ра мерните уреди на сите мерни места; 
- да ја мери количината на пренесената електрична 

енергија и моќност на сите мерни места; 
- да обезбеди пристап на корисниците на електрич-

на енергија до мерните уреди во согласност со пропис 
и друг општ акт. 

28. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, пристап во објектите, 
деловните простории, простори, инсталациите, средствата 
и опремата потребни за управувањето со електроенергет-
скиот систем, во согласност со Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одземање нa 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

29. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да ги обезбеди 

потребните системски услуги за обезбедување на по-
стојан квалитет на испорачаната електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила.  
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на квалитетот на пренесената електрична 
енергија, за што на секои три месеци ја известува Регу-
латорната комисија за енергетика и операторот на па-
зар на електрична енергија. 

30. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се вр-

ши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

31. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

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