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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1387. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД 
 

I 
Г-дин Перо Стојановски се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Нов Зеланд, со седиште во Канбера. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.  

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

      Указ бр. 108              Претседател 
18 април 2012 година          на Република Македонија, 

    Скопје                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1388. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 98/2008 и 
145/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИН-
ФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за информатичко општество и ад-
министрација бр. 07 – 679/3 од 20.3.2012 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 41-2529/1                 Заменик на претседателот 
3 април 2012 година            на Владата на Република 
        Скопје       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1389. 
Врз основа на член 100, став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36, став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 април 2012 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА 
БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН 
ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ – С.ВИЗБЕГОВО  

– СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈУ за сместување на ли-
ца баратели на правото на азил „Прифатен центар за 
баратели на азил“ – с.Визбегово – Скопје, се разрешу-
ваат: 

- Зоран Нацев, 
- Наташа Апостолова, 
- Мердите Салиу. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на 
правото на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ 
– с.Визбегово – Скопје, се именуваат: 

- Невенка Стаменковска, 
- Стефанка Вангеловска, 
- Борче Стамов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
        Бр. 23-2445/2                     Претседател на Владата 
10 април 2012 година             на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1390. 
Врз основа на член 417 алинеја 9 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 
64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за внатрешни 
работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА 

ЗА АВТОШКОЛА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на лиценцата за автошкола („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 150/07), во член 3 во ставот 
3 зборовите „овластеното лице“ се заменуваат со збо-
ровите „министерот за внатрешни работи“. 

 
Член 2 

Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

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

 
    Бр. 121-22722/1                            Министер   
9 април 2012 година              за внатрешни работи,  

    Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1391. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за сточарс-

твото (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПРОМЕТ СО СЕМЕ ОД СТРАНА НА ДРУГИ 

ПРАВНИ ЛИЦА 
 

Член 1 
 Со овој правилник се пропишуваат поблиските 

критериуми за вршење на промет со семе од страна на 
други правни лица. 

 
Член 2 

Правното лице кое врши промет со семе треба да 
има: 

- просторија за чување и одржување на семето од 
добиток; 

- просторија за дистрибуција на спакуваното семе 
од добиток (спермални дози) и 

- просторија во која ќе се чува опремата за транс-
порт на семе од добиток. 

 
Член 3 

Правното лице кое врши промет со семе од добиток 
треба да има најмалку еден вработен со високо универ-
зитетско образование од областа на  био-техничките 
науки. 

 
Член 4 

Правното лице кое врши промет со семе треба да 
располага со соодветна опрема за чување и одржување 
на семе во зависност од видот на домашните животни и 
тоа: 

- еден уред за одржување на длабоко смрзнато семе 
доколку врши промет на длабоко смрзнато семе и  

- еден клима уред или простор со соодветен капаци-
тет за чување на свежо семе на соодветна температура 
во зависност од видот на домашните животни со толе-
ранција од +/- 1 0C во просторот определен за таа наме-
на во објектот на одобрената институција за промет на 
семе од добиток (за семе од видот свињи 17±1 0C). 

 
Член 5 

Правното лице кое врши промет со семе треба да 
располага со соодветна опрема за транспорт на семе во 
зависност од видот на домашните животни  и тоа: 

- мобилни клима уреди за транспорт на свежо семе 
на соодветна температура во зависност од видот на до-
машните животни со толеранција од +/- 1 0C (за семе 
од видот свињи 17±1 0C) и  

- еден уред за транспорт на длабоко смрзнато семе 
доколку правното лице врши промет на длабоко смрз-
нато семе. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-3129/3                  Министер за земјоделство,  

6 април 2012 година         шумарство и водостопанство, 
    Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1392. 

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за сточарс-
твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДЕТАЛНИТЕ КРИТЕРИУМИ ВО ОДНОС 
НА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК, ПРОСТОРОТ, 
КАДРИТЕ  И  ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

ЧУВАЊЕ НА СЕМЕ ОД ДОБИТОК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат подеталните 

критериуми во однос на приплодниот добиток, просто-
рот, кадрите и опремата за производство и чување на 
семе од добиток кој треба да ги исполнуваат Центрите 
за производство на семе. 

 
Член 2 

Приплодните грла од кои ќе се произведува и чува 
семето треба да се со познато потекло, за кое има уред-
на важечка документација (педигре сертификат - извод 
од матична книга и/или регистер на хибриден доби-
ток). 

 
Член 3 

Центрите за производство на семе треба да ги ис-
полнуваат следните критериуми во поглед на  просто-
рот и тоа:  

- да располагаат со објекти кои ги исполнуваат ми-
нималните зоотехнички норми, а особено соодветна 
контрола на микроклиматот (оптимална температура, 
влажност, квалитет на воздухот и осветлување во за-
висност од видот на животните и во согласност со За-
конот за благосостојба на животните); 

- да ги исполнуваат био-сигурносните услови спо-
ред Правилникот за ветеринарно-здравствени услови за 
ставање во промет на семе за вештачко осеменување, 
ембриони и јајце клетки, начинот на водење евиденци-
ја, условите во поглед на кадарот, просториите, опре-
мата и инструментите, начинот и условите за одобру-
вање на тимовите за ембриотрансфер, официјалните 
контроли на семе за вештачко осеменување, јајце кле-
тките и ембрионите како и условите за увоз на произ-
водство од животинско потекло и содржината и форма-
та на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг 
документ што ја придружува пратката; 

- да имаат одделни простории за чување на прип-
лодните машки грла (стадо машки приплодни грла) од 
ист вид; 
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- да имаат индивидуални боксови за чување на ма-
шките приплодни грла со димензии во зависност од ви-
дот на домашното животно, а во согласност со Законот 
за благосостојба на домашните животни и принципите 
на безбедност при работа; 

- да имаат одделна просторија за чување на храна, 
простирка, прирачен алат и опрема за потребите на ста-
дото на машки приплодни грла; 

- да имаат одделна просторија за чување на болните 
машки приплодни грла, 

- да имаат одделна просторија - лабораторија за 
оцена, обработка, контрола и пакување на семе во 
спермална доза; 

- да имаат одделна просторија за чување на репро-
материјал за потребите на лабораторијата за оцена, 
обработка, контрола и пакување на семе; 

- да имаат одделена просторија или одделен дел во 
рамките на лабораторијата наменет за чување и пакува-
ње на семето; 

- да имаат одделена просторија за дистрибуција на 
спакуваното семе од добиток (спермални дози) и  

- да имаат одделен простор и објекти за чување на 
арското ѓубре, урина и други биолошки материи кои 
потекнуваат од Центрите за производство на семе без 
негативни последици по животната средина.  

 
Член 4 

Центрите за производство на семе по однос на ка-
дровските услови треба да имаат најмалку еден врабо-
тен со високо универзитетско образование од областа 
на сточарството. 

 
Член 5 

Центрите за производство на семе треба да распола-
гаат со соодветна опрема за производство и чување на 
семе во зависност од видот на домашни животни и тоа: 

- една вага за мерење на масата на еакулатот (семе-
то) или да има садови за утврдување на волуменот на 
еакулатот; 

- еден микроскоп за преглед и контрола на квалите-
тот на семето во живо и за морфолошка анализа (фазен 
контраст); 

- еден уред (колориметар и сл.) за мерење на кон-
центрацијата на семето, 

- еден уред за пакување на семето во спермални до-
зи; 

- еден комплет на уреди за криопрезервација докол-
ку Центарот за производство на семе работи и со дла-
боко смрзнато семе; 

- едно водено купатило, еден сув стерилизатор и 
еден уред за производство на дестилирана вода; 

- една уред за одржување на семето при микроскоп-
ски преглед на соодветна температура во зависност од 
видот на животното; 

- еден уред за подготовка на семето за микроскоп-
ски преглед според програма на загревање и движење 
во зависност од видот на животното; 

- еден клима уред за чување на семето на соодветна 
температура во зависност од видот на домашните жи-
вотни со толеранција од +/- 1 0C; 

- еден клима уред или простор за кондиционирање 
на температурата на репроматеријалот и опремата која 
доаѓа во директен контакт со семето на соодветна тем-
пература во зависност од видот на домашните животни 
со толеранција од +/- 1 0C и 

- еден компјутер и софтвер за обработка на подато-
ците на Центарот за производство на семе. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 08-3129/3                  Министер за земјоделство,  

6 април 2012 година         шумарство и водостопанство, 
    Скопје                        Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1393. 

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за сточарс-
твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ПОД КОИ СЕ УПОТРЕБУ-
ВА И ПУШТА ВО ПРОМЕТ СЕМЕ ОД ДОБИТОК 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териуми за употреба и пуштање во промет на семе од 
добиток. 

 
Член 2 

Семе од добиток се употребува и пушта во промет 
доколку ги исполнува следните критериуми: 

1. Да е добиено и обработено во Центар за произ-
водство на семе кој е одобрен од страна на министерот; 

2. Да потекнува од донори - машки приплодни грла 
со познато потекло за кое има уредна важечка доку-
ментација (педигре сертификат - извод од матична кни-
га и/или регистер на хибриден добиток); 

3. Да потекнува од донори - тестирани машки прип-
лодни грла со оценета одгледувачка вредност според 
член 37 од Законот за сточарство; 

4. Да потекнува од само еден ејакулат на еден из-
бран донор - едно машко приплодно грло и 

5. Да потекнува од еакулат кој е регистрирано во 
посебен формулар според Правилникот за формата и 
содржината на матична книга како и критериумите кои 
треба да ги исполнува приплодниот добиток за воведу-
вање во матична книга пропишани во Прилог 3 за ви-
дот свињи. 

6. Семе од добиток треба да е свежо и/или длабоко 
замрзнато. 

7. Семе од добиток треба да е јасно означено со нај-
малку следните податоци:  

- единствен идентификациски број на еакулатот за-
пишан на спермалната доза   како: комбинација од бу-
кви и бројки или бар код или електронски чип и/или  

- единствен идентификациски број на грлото дона-
тор на семето; 
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- дата на производство на семето и/или рокот на 
траење и   

- опис на генотипот на приплодното грло донатор 
на семето. 

8. Семе од добиток треба да е придружено со соод-
ветна зоотехничка документација.  

9. Семе од добиток треба да не е со поминат рок на 
употреба кој се утврдува според датата на производс-
тво на семето и типот на употребениот разредител 
и/или преку декларираниот датум на траење на спер-
малната доза означен како "краен рок". 

10. Семе од добиток треба да содветстува со пропи-
шаните критериуми за генетскиот квалитет според За-
конот за сточарство и со здравствената исправност спо-
ред Правилникот за ветеринарно-здравствени услови за 
ставање во промет на семе за вештачко осеменување, 
ембриони и јајце клетки, начинот на водење евиденци-
ја, условите во поглед на кадарот, просториите, опре-
мата и инструментите, начинот и условите за одобру-
вање на тимовите за ембриотрансфер, официјалните 
контроли на семе за вештачко осеменување, јајце кле-
тките и ембрионите како и условите за увоз на произ-
водство од животинско потекло и содржината и форма-
та на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг 
документ што ја придружува пратката. 

11. Семе од нерези треба да има нормална млечно 
бела боја, да нема макроскопски видливи страни при-
меси (урина, кожа, крв и сл.), да има нормално коли-
чество на ејакулат 101-500мл (минимално дозволено до 
100мл),нормално вкупно сперматозоиди во ејакулатот 
(х109) 10-100 (минимално дозволено 10), нормално 
прогресивна подвижност (прогресивен моталитет) од 
70-95% (минимално дозволено 65%) и да има нормално 
ниво на морфолошки абнормалности од 5-10% (макси-
мално дозволено 30%). 

12. Семе од овни треба да има нормална млечно бе-
ла боја, да нема макроскопски видливи страни примеси 
(урина, кожа, крв и сл.), да има нормално количество 
на ејакулат 0.5-1.5 мл (минимално дозволено до 
0.5мл),нормално вкупно сперматозоиди во ејакулатот 
(х109) 1-2 (минимално дозволено 1), нормално прогре-
сивна подвижност (прогресивен моталитет) од 80-100% 
(минимално дозволено 60%) и да има нормално ниво 
на морфолошки абнормалности од 5-10% (максимално 
дозволено 25%). 

13. Семе од jарци треба да има нормална млечно 
бела боја, да нема макроскопски видливи страни при-
меси (урина, кожа, крв и сл.), да има нормално коли-
чество на ејакулат 0.5-1.5 мл (минимално дозволено до 
0.5мл),нормално вкупно сперматозоиди во ејакулатот 
(х109) 2-6 (минимално дозволено 2), нормално прогре-
сивна подвижност (прогресивен моталитет) од 80-100% 
(минимално дозволено 60%) и да има нормално ниво 
на морфолошки абнормалности од 5-10% (максимално 
дозволено 25%). 

14. Семе од бикови треба да има нормална млечно 
бела боја до боја на слонова коска, со рН од 6,5 до 7, да 
нема макроскопски видливи страни примеси, да има 
нормално количество на ејакулат 4-8 мл (минимално 
дозволено до 2 мл), нормално вкупно сперматозоиди 
во ејакулатот од 0,2-1,2 милијарди/мл (минимално доз-
волено 0,2 милијарди/мл), нормално прогресивна под-

вижност од 80-100% (минимално дозволено е 65%) и 
да има нормално ниво на морфолошки абнормалности 
од 5-10% (минимално дозволено 20%).  

15. Семе од пастуви треба да има нормална млечно 
бела боја, да нема макроскопски видливи страни при-
меси, да има нормално количество на ејакулат 50-120 
мл (минимално дозволено до 50 мл), има рН вредност 
од 7,2 до 7,4, нормално вкупно 100-250 милиони спер-
матозоиди во 1 мл или 6-15 милијарди во еден ејакулат 
(минимално дозволено 100 милиони/мл), нормално 
прогресивна подвижност од 60-80% (минимално дозво-
лено 60%) и да има нормално ниво на морфолошки аб-
нормалности од 5-10% (максимално дозволено 20%).  

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 08-3129/3                  Министер за земјоделство,  

6 април 2012 година         шумарство и водостопанство, 
    Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1394. 

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 11 април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнува-

ње на Тарифата за награда и надоместок на трошоците 
за работа на адвокатите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 100/2011). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија преземени врз основа на Одлуката означена 
во точка 1 на оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи поднесени од адвокат Драган Атана-
совски, Петар Попоски и адвокат Сашо Врбовски, сите 
од Битола, со Решение У. бр. 171/2011 од 29 февруари 
2012 година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста и законитоста на Одлуката за измена и дополнува-
ње на Тарифата за награда и надоместок на трошоците 
за работа на адвокатите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 100/2011), како и го запре извршу-
вањето на поединечните акти или дејствија преземени 
врз основа на оспорената одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Уста-
вот, со Законот за адвокатура и со Законот за парнич-
ната постапка. 
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5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
Одлуката за измена и дополнување на Тарифата за на-
града и надоместок на трошоците за работа на адвока-
тите, во член 8 став 5, после точката 5 се додава нова 
точка 6 која гласи: „Наградата предвидена со одредби-
те од оваа тарифа следува само за поднесок, исправа и 
застапување на кои е ставена, односно предадена ко-
морска маркичка.“ 

Според член 2 на истата одлука, оваа одлука влегу-
ва во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија е владеењето на правото. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 
1). Секој е должен да ги почитува Уставот и законите 
(став 2).  

Според член 53 од Уставот, адвокатурата е самостој-
на и независна јавна служба што обезбедува правна по-
мош и врши јавни овластувања во согласност со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија и дека таа вред-
ност се остварува така што законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со законите, при што секој субјект е должен 
да ги почитува Уставот и законите. 

Од содржината на член 53 од Уставот произлегува 
дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува прав-
на помош, при што таа јавна служба е самостојна и не-
зависна и врши јавни овластувања кои и се доверени со 
закон. 

Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2002, 60/2006, 
29/2007, 106/2008 и 135/2011), адвокатурата е дефини-
рана како самостојна и независна јавна служба која 
единствено обезбедува и дава правна помош (став 1). 
Адвокатите вршат јавни овластувања во согласност со 
овој и други закони (став 2). 

Според член 5 од Законот, самостојноста и независ-
носта на адвокатурата како јавна служба се остварува 
со слободно и независно вршење на адвокатската деј-
ност, слободен избор на адвокатот, организирање на 
адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финанси-
рање, автономно донесување на акти за работа на Ад-
вокатската комора на Република Македонија и нејзини-
те органи и запишување и бришење од Именикот на 
адвокатите, Именикот на адвокатските стручни сора-
ботници, Именикот на адвокатските приправници и до-
несување на Кодекс на адвокатската етика. 

Според член 18 став 3 од Законот, на секој подне-
сок или исправа составена во адвокатска канцеларија, 
адвокатот е должен да стави штембил на адвокати, од-
носно штембил на адвокатско друштво, адвокатска 
маркичка, издадена од надлежен државен орган, пред-
видена со посебен закон и коморска маркичка утврдена 
со акт на Адвокатската комора на Република Македо-
нија и издадена од Адвокатската комора на Република 
Македонија. 

Согласно став 4 на овој член, при застапување пред 
суд и други органи адвокатот е должен на судот да му 
предаде соодветна адвокатска и коморска маркичка за 
тоа застапување. 

Според член 19 од Законот, адвокатот има право на 
награда и надоместок на трошоците за извршената ра-
бота во вршењето на адвокатската дејност според Та-
рифата за наградата и надоместок на трошоците за ра-
бота на адвокатите. 

Согласно член 33 став 1 од Законот, aдвокатите во 
Република Македонија се организираат во Адвокатска-
та комора на Република Македонија. 

Според член 34 став 2 точка 5 од Законот, Адвокат-
ската комора на Република Македонија донесува Тари-
фа за награда и надоместок на трошоците на адвокати-
те. 

Според член 35 од Законот, Адвокатската комора 
на Република Македонија се финансира од: 1) комор-
ска членарина; 2) коморски уписен влог; 3) подароци и 
фондации; 4) закупнина; 5) коморска маркичка; 6) дру-
ги приходи во согласност со закон. 

Согласно член 39-а од Законот, одредбите од чле-
нот 18 ставовите 3 и 4 ќе отпочнат да се применуваат 
во рок од шест месеца по издавање на адвокатската 
маркичка од надлежен државен орган, односно комор-
ската маркичка од надлежен орган на Адвокатската ко-
мора на Република Македонија. 

Адвокатската комора на Република Македонија, со 
своја Одлука бр. 02-950/3 од 24.06.2011 година, ја 
определила висината на коморската маркичка на износ 
од 60,00 денари, при што определила дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во службеното гласило на АКРМ, а ќе се применува од 
1.9.2011 година. 

Исто така, на 24 јуни 2011 година, Адвокатската ко-
мора на Република Македонија ја донела оспорената 
одлука со која ја дополнила Тарифата за награда и на-
доместок на трошоците за работа на адвокатите, на на-
чин што определила дека наградата предвидена со 
одредбите од оваа тарифа следува само за поднесок, 
исправа и застапување на кои е ставена, односно пре-
дадена коморска маркичка. Оваа одлука влегла во сила 
осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, односно на 2 август 2011 годи-
на. 

Од изнесените законски одредби и Законот за адво-
катура во целина, произлегува дека адвокатите се орга-
низираат во Адвокатска комора на Република Македо-
нија, Комората има својство на правно лице и своите 
работи ги врши самостојно и независно, при што Зако-
нот прецизно ги определува работите на Комората поч-
нувајќи од уписот на адвокатите, стручните соработни-
ци и адвокатските приправници во соодветните имени-
ци, преку адвокатската етика и одговорноста при врше-
њето на адвокатската дејност, како и стручното оспосо-
бување и усовршување, до донесувањето на актите на 
Комората, вклучително и Тарифата за наградата и на-
доместокот на трошоците на адвокатите за вршењето 
на адвокатската дејност. Законот ги пропишува и изво-
рите на финансирање на Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија потребни заради извршување на 
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набројаните работи на Комората, меѓу кои извори е и 
коморската маркичка утврдена со акт на Адвокатската 
комора на Република Македонија и издадена од Адво-
катската комора на Република Македонија. 

Законот, исто така, пропишува дека на секој подне-
сок или исправа составена во адвокатска канцеларија, 
адвокатот е должен да стави, помеѓу другото и комор-
ска маркичка утврдена со акт на Адвокатската комора 
на Република Македонија и издадена од Адвокатската 
комора на Република Македонија и дека при застапува-
ње пред суд и други органи адвокатот е должен на су-
дот да му предаде соодветна коморска маркичка за тоа 
застапување.  

Одредбите за издавањето и задолжителната приме-
на на коморската маркичка, како извор на финансира-
ње на Адвокатската комора (член 18 ставовите 3 и 4 и 
член 35 точка 5 од Законот), се внесени во Законот за 
адвокатура и стануваат негов составен дел, со член 12 
и член 19 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за адвокатура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006 од 15 мај 2006 година). Со 
член 24 од овие законски изменувања и дополнувања, 
Законот се дополнува со нов член 39-а, со кој се опре-
делува дека одредбите од членот 18 ставовите 3 и 4 ќе 
отпочнат да се применуваат во рок од шест месеца по 
издавањето на коморската маркичка од надлежен орган 
на Адвокатската комора на Република Македонија. На-
ведените одредби за коморската маркичка не се мену-
вани со измените и дополнувањата на Законот за адво-
катура направени во 2007, 2008 и 2011 година. 

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 
прашањето за издавањето и задолжителната употреба 
на коморска маркичка како извор на финансирање на 
Адвокатската комора е во целост уредено со Законот за 
адвокатура. Во оваа смисла, Судот имаше предвид дека 
Уставниот суд веќе расправал за прашањето на устав-
ната основаност на воведувањето на коморската мар-
кичка, при што оценил дека законодавецот има уставен 
основ да ги утврдува изворите на финансирање на Ад-
вокатската комора, оставајќи разработката на одделни-
те извори на финансирање да се изврши со акт на Ко-
мората, заради остварување на самостојноста и неза-
висноста на адвокатурата како јавна служба која врши 
јавни овластувања во согласност со закон, поради што 
не повел постапка за оценување на уставноста на член 
18 ставовите 3 и 4 и член 35 од Законот за адвокатура 
(Решенија У.бр.31/2007, У.бр. 78/2007, У.бр.2/2011). 

Со член 98 од Законот за парничната постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/2005, 110/2008, 83/2009 и 116/20100), се уредуваат 
поднесоците во парничната постапка. Така, според став 
1 на овој член, тужбата, одговорот на тужбата, правни-
те лекови и другите изјави, предлози и соопштенија 
што се даваат надвор од расправата се поднесуваат 
писмено, или по електронски пат до приемното одделе-
ние на надлежниот суд (поднесоци). Според став 2 на 
овој член, поднесоците задолжително треба да содржат 
адвокатски печат, освен оние кои се составени од стра-
на на полномошници определени во член 81 став 1 али-
неите 2 и 3 од овој закон. Според став 3 на истиот член, 
поднесоците мораат да бидат разбирливи и мораат да 

го содржат сето она што е потребно за да може да се 
постапи по нив. Тие особено треба да содржат: означу-
вање на судот, име и презиме поткрепени со доказ за 
лична идентификација, живеалиште, односно престоју-
валиште на странките, односно фирмата и седиштето 
на правното лице запишани во Централниот регистар 
на Република Македонија или друг регистар поткрепе-
ни со доказ од соодветниот регистар, нивните законски 
застапници и полномошници, ако ги имаат, предмет на 
спорот, вредноста на спорот, содржина на изјавата и 
потпис на подносителот, односно електронски потпис, 
е-меил адреса и контакт телефон. Според став 4 на 
истиот член, поднесоците поднесени од адвокати, др-
жавен орган односно орган на државна управа, едини-
ци на локална самоуправа, правни лица и лица кои вр-
шат јавни овластувања покрај податоците од ставот 3 
на овој член треба да содржат и податоци за електрон-
ско сандаче за достава на писмената регистрирано сог-
ласно со закон. Согласно став 8 на истиот член, подне-
сокот од адвокат задолжително содржи печат, односно 
електронски потпис од адвокатот и адвокатска маркич-
ка предвидена со посебен закон, во спротивно поднесо-
кот се смета за неуреден и судот ќе го отфрли. До доне-
сување на посебен закон со кој се уредува адвокатската 
маркичка, поднесокот од адвокат задолжително треба 
да содржи печат, односно електронски потпис. 

Според член 145 став 1 од овој закон, парничните 
трошоци ги сочинуваат издатоците направени во текот 
или по повод на постапката, а според став 2 на истиот 
член, парничните трошоци ја опфаќаат и наградата на 
адвокатот и на другите лица на кои законот им призна-
ва право на награда. 

Од анализата на овие законски одредби произлегу-
ва дека законодавецот утврдил што задолжително тре-
ба да содржи поднесокот од адвокат во парничната по-
стапка, за да се смета за уреден, односно поднесок по 
кој судот ќе постапува и за кој му следува награда на 
адвокатот. Коморската маркичка не е предвидена како 
задолжителен елемент на поднесокот, со чие отсуство 
поднесокот ќе се смета за неуреден и ќе биде отфрлен, 
односно ќе има за последица неисплата на адвокатска-
та награда. 

При ваква законска регулатива, се поставува пра-
шањето дали коморската маркичка, предвидена со За-
конот за адвокатура, може да биде услов поднесокот во 
парничната постапка, кој иако ги исполнува условите 
согласно Законот за парничната постапка, да не се сме-
та за валиден документ и дејствие на адвокатот за кое 
тој има право на награда според Адвокатската тарифа, 
односно дали условувањето на исплатата на парична 
награда согласно Адвокатска тарифа, со плаќање на ко-
морска маркичка, има законска основа. 

Според Судот, ваквото условување не е во соглас-
ност со начелото на владеењето на правото и во крајна 
линија, со овластувањето на адвокатурата, како само-
стојна и независна јавна служба, да врши јавни овла-
стувања во согласност со закон. Имено, не е спорна за-
конската обврска на адвокатот на секој поднесок или 
исправа составена во адвокатска канцеларија, да стави, 
помеѓу другото и коморска маркичка утврдена со акт 
на Адвокатската комора на Република Македонија и 
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издадена од Адвокатската комора на Република Маке-
донија и дека при застапување пред суд и други органи 
адвокатот е должен на судот да му предаде соодветна 
коморска маркичка за тоа застапување. Меѓутоа, со ос-
порената одлука, односно со Адвокатската тарифа, ко-
морската маркичка е поставена како услов за наплата 
на адвокатските трошоци, иако тоа не произлегува ни-
ту од Законот за адвокатура, ниту од Законот за пар-
ничната постапка. Поради тоа, според Судот, Адвокат-
ската комора го надминала законското овластување да 
донесе тарифа за награда и надоместок на трошоците 
за работа на адвокатите и навлегла во законодавната 
сфера за која не е овластена. 

Поради наведеното, Судот оцени дека оспорената 
одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, 
член 51 и член 53 од Уставот, како и со член 18 став 3 
од Законот за адвокатура и со членовите 98 и 149 став 
2 од Законот за парничната постапка. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко На-
умоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Влади-
мир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.171/2011                           Претседател  

11 април 2012 година    на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                  Македонија,  

                                           Бранко Наумоски,с.р. 
__________ 

1395. 
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 
11 април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 10 став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за процена („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.115/2010, 158/2011 и 185/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр.205/2011 од 15 февруари 2012 година пове-
де постапка за оценување на уставноста на членот од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 10 
став 1 од Законот за процена стручен испит за процену-
вач може да полага лице кое ги исполнува следниве ус-
лови: да е државјанин на Република Македонија, да 
има живеалиште во Република Македонија, да има ви-
соко образование (диплома со завршено четиригодиш-
но високо образование или диплома со 300 кредити 

според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТЦ), 
со правосилна одлука да не му е изречена забрана за 
вршење професија, дејност или должност се додека 
траат последиците од забраната, да има најмалку пет 
години работно искуство во соодветната област и да 
има сертификат за завршена почетна обука за процену-
вач од соодветна област. 

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

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Со одредбата од членот 13 став 1 од Уставот е 
определено дека лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука. 

Со членот 14 став 1 од Уставот е определено дека 
никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Според членот 23 од Уставот, секој граѓанин има 
право да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Тргнувајќи од фактот дека правните последици од 
осудата како посебен правен институт се забранети со 
Уставот, законодавецот општите правила и рамки за 
нивно пропишување ги утврдил во Кривичниот зако-
ник, така што, во посебна глава го уредил прашањето 
на настапувањето, почетокот и траењето на правните 
последици. Имено во член 101 став 1 е утврдено дека 
правните последици од осудата што се надоврзуваат на 
осудата за определени кривични дела, може да наста-
пат само кога за кривичното дело на сторителот му е 
изречена казна затвор, а според став 2 на овој член 
правните последици можат да се предвидат само со за-
кон. 

Според член 102 од Кривичниот законик, правните 
последици од осудата настапуваат со денот на право-
силноста на пресудата (став 1), правните последици од 
осудата што се состојат во забрана на стекнување на 
определени права траат најдолго десет години од денот 
на издржаната, простената или застарена казна (став 2) 
и правните последици од осудата престануваат со бри-
шење на осудата (став 3). 

Од наведените одредби на Кривичниот законик јас-
но произлегува дека правните последици од осудата се 
предвидуваат со закон, дека тие се состојат во забрана 
на стекнување на определени права и дека еден од ос-
новите за нивно престанување е бришењето на осудата 
од казнената евиденција. 

Оттука, иако правните последици од осудата спо-
ред своето дејство имаат исти ефекти како и казните 
што ги изрекува судот, особено оние што се состојат во 
забрана за остварување и вршење определени права, 
сепак нивната системска поставеност во однос на каз-
ните е сосема поинаква. 
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Анализирајќи го оспорениот член 10 став 1 алинеја 
4 од Законот за процена во контекст на наведените 
уставни одредби, како и одредбите од Кривичниот за-
коник, Судот оцени дека во конкретниов случај се ра-
боти за правни последици од осудата кои настапуват 
по сила на закон. 

Имено, од анализата на оспорената алинеја 4 од 
став 1 на член 10 од Законот за процена, според Судот 
произлегува дека стручен испит за проценувач не може 
да полага лице кое со правосилна одлука му е изречена 
забрана за вршење на професија, дејност или должност 
се додека траат последиците од забраната. Со оспоре-
ниот дел од одредбата на Законот, се ограничува пра-
вото на одредено лице да полага стручен испит за про-
ценувач, во случај кога има споредна казна забрана за 
вршење за професија, дејност или должност, која про-
фесија е можно да нема никаква врска со дејноста за 
која се полага стручниот испит - проценувач. 

Оттука, со оспорениот дел од одредбата од Законот, 
се ограничува по сила на закон правото на едно лице да 
полага стручен испит и во случаи кога определената за-
брана не е во никаква врска со вршењето на оваа деј-
ност. 

Имајќи ги предвид изнесените одредби од Уставот, 
како и содржината на оспорениот дел од одредбата од 
Законот, во конкретниов случај станува збор за ограни-
чување на правото на граѓаните како последица од за-
брана за вршење на професија, дејност или должност.  

Од наведеното Судот оцени дека оспорениот член 10 
став 1 алинеја 4 од Законот, не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3, член 13 став 1, член 14 став 1, член 23 и 
член 51 од Уставот на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Лилја-
на Ингилизова-Ристова, Игор Спировски, д-р Гзиме 
Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.205/2011                           Претседател  

11 април 2012 година    на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                  Македонија,  

                                           Бранко Наумоски,с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1396. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи 
по барањето на Трговското друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕ-
КОМА ДОО Штип, за користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
18.4.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКО-
МА ДОО Штип со седиште на ул.Гоце Делчев бр. 36, 
Штип, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „TEKOMA“ со инсталирана моќност 
од 777 kW и со локација на КП бр.816/2 КО Долани, 
Oпштина Штип. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Трговско друштво за вработува-

ње на инвалидни лица за производство, трговија и ус-
луги ТЕКОМА ДОО Штип, со седиште на                      
ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, Штип 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-17 

- назив на електроцентралата: TEKOMA 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.816/2 КО Долани, Oпштина Штип 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 777 

kW (4200 модули со моќност на модули од 185 W) 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 865.275 kWh 
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕКО-
МА“, УП1 бр. 08-24/12 од 27.02.2012 година; 

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „ТЕКОМА“ се одобрува користење на повласте-
на тарифа од 26 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.         
  УП1 бр. 08-26/12          Претседател,  
18 април 2012 година                Димитар Петров, с.р. 

   Скопје   
__________ 

1397. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец април 2012 година, на седницата одржана на 
19 април 2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИ-
СКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
Април 2012 година, се утврдува да изнесува 30,9236 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
Април 2012 година, во износ од 26,4753 ден/nm3 и це-
на за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец Април 2012 година  (“Службен весник на РМ” 
бр. 50/12); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец Април 2012 годи-
на (“Службен весник на РМ” бр. 50/12); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на цена-
та за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

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

           
    УП1 бр. 08-78/12           Претседател,    
19 април 2012 година             Димитар Петров, с.р. 

    Скопје 
__________ 

1398. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи 
по барањето на Трговското друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕ-
КОМА ДОО Штип, за издавање на решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.04.2012 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКО-
МА ДОО Штип со седиште на ул.Гоце Делчев бр. 36, 
Штип, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „TEKOMA“ со инсталира-
на моќност од 777 kW и со локација на КП бр.816/2 КО 
Долани, Oпштина Штип. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за вработува-

ње на инвалидни лица за производство, трговија и ус-
луги ТЕКОМА ДОО Штип, со седиште на                      
ул. „Гоце Делчев“  бр. 36, Штип 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-17 

- назив на електроцентралата: TEKOMA 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.816/2 КО Долани, Oпштина Штип 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 777 

kW (4200 модули со моќност на модули од 185 W) 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 865.275 kWh 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

18.4.2027 година. 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
  УП1 бр. 08-25/12             Претседател,  
18 април 2012 година                 Димитар Петров, с.р. 

   Скопје 
__________ 

1399. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за проектирање и инжине-
ринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - из-
воз Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 18.4.2012 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за проектирање и инжинеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје со седиште на ул. Панко Брашнаров, бр.4 Скоп-
је, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-
ХЕИ“ со планирана моќност од 49,82 kW и со локација 
на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 
6363/5 КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и ин-

жинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје со седиште на ул. Панко Брашнаров, бр.4 
Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-34 

- назив на електроцентралата: фотонапонската еле-
ктроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“  

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,82 
kW (212 модули со моќност на модули од 235 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 77.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
18.04.2013 година 

1. Фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАР-
ЦИ-ХЕИ“ со планирана моќност од 49,82 kW и со ло-
кација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП бр. 6363/5, 
ГП бр. 6363/5 КО Соколарци, Општина Чешиново-Об-
лешево, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/12). 

3. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 18/12). 

4. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

5. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
  УП1 бр. 08-57/12          Претседател,  
18 април 2012 година                 Димитар Петров, с.р. 

    Скопје                                      
 

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
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