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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6082. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 

124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 

и 42/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-

ГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАН-

ИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната прог-

рама за работење за 2015 година на Агенцијата за плани-

рање на просторот-Скопје, бр.0201-3190 донесена од 

Управниот одбор на оваа агенција.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-9791/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6083. 
Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 

124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 

и 42/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИ-

НАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИ-

РАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план за 2015 година на Агенцијата за пла-

нирање на просторот-Скопје, бр. 0201-3191 донесен од 

Управниот одбор на оваа агенција. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 
Бр. 42-9791-2 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6084. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 21.12.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-

ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО"- БИТОЛА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 
инвестициона програма за 2015 година на Јавното прет-
пријатие „Стрежево"- Битола бр.02-683/2 од 10.11.2014 
година усвоена од Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие на седницата, одржана на 10.11.2014година. 

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

лика Македонија" . 
 

Бр. 42-9822/1 Заменик на претседателот  
21 декември 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

6085. 
Врз основа на член 24 став 5 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/2007, 20/2009, 17/2011, 
53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА  

СТРУЧНАТА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците 

за работа на стручната комисија за потврдување на 

стручните работи од областа на одобрувањето на про-
изводите. 

 
Член 2 

Висината на трошоците за работа на стручната ко-
мисија по член на комисијата изнесуваат: 

- даден предлог за одобрување на производ за заш-

тита на растенијата во висина од 1.000,00 денари; 
- предлог за одбивање на производ за заштита на 

растенијата во висина од 1.000,00 денари; 
- предлог за дополнително испитување и разгледу-

вање на производ за заштита на растенијата во висина 
од 1.000,00 денари; 

- предлог за продолжување на важноста на одобру-

вањето на производ за заштита на растенијата во виси-
на од 1.000,00 денари; 

- мислење за ревизија на одобрен производ во виси-
на од 500,00 денари;  

- предлог за ограничување или забрана на промет 
односно употреба на производи во висина од 500,00 де-
нари; 



 Стр. 4 - Бр. 198                                                                             29 декември 2014 
 

- мислење во врска со поднесена пријава за издава-
ње на вонредна дозвола за промет во висина од 
1.000,00 денари; 

- мислење за издавање на итни исклучителни дозво-
ли за употреба на нерегистриран производ во висина 
од 1.000,00 денари; 

- мислење во врска со поднесено барање за издава-
ње на дозвола за истражување и развој во висина од 
1.000,00 денари; 

- предлог за одобрување на испитување на произ-
вод за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 де-
нари; и 

- предлог за забрана на испитување на производ за 
заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-10502/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6086. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 
137/2013, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движните ствари - патнички моторни возила: 

- Опел Астра со регистарски број SK-013-OT, број 
на шасија WOLOTFF19WS157O41, број на мотор 
X17DIL14314455, година на производство 1998;  

- Хјундаи Акцент со регистарски број SK-473-RE, 
број на шасија KMHCG51FP1U116292, број на мотор 
G4EA1019807, година на производство 2001; 

- Опел Корса со регистарски број SK-736-KF, број 
на шасија WOLOSBFO8W6133469, број на мотор 
X17D437871, година на производство 1998;     

- Поло Фокс со регистарски број SK-241-JC, број на 
шасија WVWZZZ6NZTY00577, број на мотор 
ARV080371, година на производство 1995.    

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со директорот на Службата за општи и заеднички рабо-

ти на Владата на Република Македонија со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10926/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6087. 

Врз основа на член 16 став 8 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Репу-

блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ СО 

ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА 

БАНКА АД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Општина Карпош се задолжува кај Комерцијална 

банка АД Скопје, со долгорочен кредит во износ од 

160.000.000,00 денари. 

 

Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 

оваа одлука општина Карпош ќе ги користи за финан-

сирање на Проектот наменет за изградба, одржување, 

реконструкција и заштита на сервисни и станбени ули-

ци и други инфраструктурни објекти во надлежност на 

општината, изградба и одржување на јавно осветлува-

ње на станбени и сервисни улици, како и реконструк-

ција и санација на објекти на општинските основни 

училишта и реконструкција и санација на објекти на 

јавни установи, општински детски градинки на терито-

ријата на општината под следните услови: 

1. Рок за враќање:  10 (десет) години со вклучена 1 

(една) година грејс период;  

2. Каматна стапка: каматната стапка е променлива и 

изнесува 6,2% годишно; 

3. Провизии пред користење на кредитот: Комерци-

јална банка АД Скопје еднократно наплатува надомест 

во висина од 0,5% од износот на одобрениот кредит за 

водење на аранжман по долгорочниот кредит и 0,5% од 

износот на искористените средства, согласно Одлуката 

за Тарифата на надоместоци на услугите што ги врши 

Комерцијална банка АД Скопје, но не повеќе од 

150.000 денари.  
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Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од ис-
тиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит 
кој ќе се склучи помеѓу општина Карпош и Комерци-
јална банка АД Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10978/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6088. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 
17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-
кот за вршење на лабораториски анализи и тестови во 
Државната фитосанитарна лабораторија. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за вршење на лаборато-
риски анализи и тестови  во Државната фитосанитарна 
лабораторија, по тип на анализа, користен метод, по 
еден примерок со еден организам со вклучен данок на 
додадена вредност изнесува: 

1) Дијагностицирање на бактерии во растенија и 
растителни производи според официјалните EPPO про-
токоли, IF тест, ELISA -  850,00 денари;  

2) Изолација и дијагностицирање на габи и бакте-
рии на хранлива подлога во растенија и растителни 
производи - 1.080,00 денари; 

3) Дијагностицирање на вируси, вироиди и организ-
ми слични на нив во растенија, семе и растителни про-
изводи според официјалните EPPO протоколи, ELISA 
метод - 810,00 денари;  

4) Дијагностицирање на нематоди во растенија, 
семе, почва и субстрат според официјалните EPPO про-
токоли - 490,00 денари;  

5) Изолација и дијагностицирање на инсекти во рас-
тенија, семе, растителни производи и почва според 
официјалните EPPO протоколи, метод на микроскопи-
рање - 370,00 денари;  

6) Молекуларна дијагностика на фитоплазми во 
растенија  според официјалните EPPO протоколи (PCR 
- екстракција на ДНК и тест) – 2.200,00 денари; 

7) Молекуларна дијагностика на нематоди и бакте-
рии во материјал од растително потекло според офици-
јалните EPPO протоколи (PCR - екстракција на ДНК и 
тест) – 2.770,00 денари; 

8) Анализа на резидуи од пестициди во храна од 
растително потекло - 4.835,00 денари и 

9) Анализа на активна супстанца во производи за 
заштита на растенијата – 6.645,20 денари. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот за вршење на лаборато-
риски анализи и тестови  во Државната фитосанитарна 
лабораторија, по тип на анализа, по број на примени 
примероци и количество на партија со вклучен данок 
на додадена вредност изнесува: 

1) Испитување квалитет на семе кај растенија по 
количество на цела партија: 

- кај житни растенија со количество од 12.501 kg до 
25.000 kg - 2.000,00 денари;   

- кај градинарски растенија со количество од 5.001 
kg до 10.000 kg – 2.200,00 денари;  

- кај фуражни растенија и репа со количество од 
5.001 kg до 10.000 kg – 2.100,00 денари и 

- кај маслодајни и влакнодајни растенија  со коли-
чество од 5.001 kg до 10.000 kg - 2.100,00 денари.  

2) Испитување квалитет на семе кај растенија по коли-
чество на половина партија или помалку од половина: 

- кај житни растенија со количество од 1 kg до 
12.500 kg  - 1.350,00 денари;  

- кај градинарски растенија со количество од 1 kg 
до 5.000 kg -  – 1.500,00 денари;  

- кај фуражни растенија и репа  со количество од 1 
kg до 5.000 kg – 1.400,00 денари и  

- кај маслодајни и влакнодајни растенија со  коли-
чество од 1 kg до 5.000 kg - 1.400,00 денари. 

3) Испитување квалитет на семе кај украсни расте-
нија и саксиско цвеќе – 3.000,00 денари. 

4) Преиспитување квалитет на семе кај растенија по 
количество на цела партија:  

- кај житни растенија со количество од 12.501 kg до 
25.000 kg - 1.800,00 денари;   

- кај градинарски растенија, со количество од 5.001 
kg до 10.000 kg – 2.000,00 денари;   

- кај фуражни растенија и репа со количество од 
5.001 kg до 10.000 kg – 1.900,00 денари и  

- кај маслодајни и влакнодајни растенија  со коли-
чество од 5.001 kg до 10.000 kg - 1.900,00 денари.  

5) Преиспитување квалитет на семе кај растенија по ко-
личество на половина партија или помалку од половина:  

-  кај житни растенија со количество од 1 kg до 
12.500 kg - 1.200,00 денари;  

-  кај градинарски растенија  со количество од 1 kg 
до 5.000 kg – 1.400,00 денари;  

-  кај фуражни растенија и репа со количество од 1  
kg до 5.000 kg – 1.300,00 денари и 

-  кај маслодајни и влакнодајни растенија со коли-
чество од 1 kg до 5.000 kg - 1.300,00 денари. 

6) Преиспитување квалитет на семе кај украсни 
растенија и саксиско цвеќе – 2.500,00 денари. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11011/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6089. 
Врз основа на член 10 став 6 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 

148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014 и 

44/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана нa 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ 

НА УСЛОВОТ ОД ПИСМЕНИОТ ТЕСТАМЕНТ НА 

ЗОЕ ЛИЧЕНОСКА ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НИОТ И ДВИЖЕН ИМОТ НА ДЕЛ ОД ОСТАВИНАТА 

НА ЛИКОВНИОТ УМЕТНИК ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ ОД  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за прифаќање на условот од писмени-

от тестамент на Зое Личеноска за наследување на нед-

вижниот и движен имот на дел од оставината на ликов-

ниот уметник Лазар Личеноски од Скопје („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.137/14), во член 1 

став 1 алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:  

„- стан во зграда бр.1, на ул. 1612 бр.1, лоцирани на 

КП 1734/87 КО Кисела вода 2, запишани во Имотен 

лист бр.103733, влез 1, кат ПР, број 5, со површина од 

11 м2, влез 1, кат ПР, број 5, со површина од 62 м2, и  

влез 1, кат ПО1, број 5, со површина од 4м2“, и  

- стан во зграда бр.1, на ул. 1613 бр.4, лоцирани на 

КП 1742 КО Кисела вода 2, запишани во Имотен лист 

бр.103759, влез 1, кат ПР, број 5, со површина од 12 

м2, влез 1, кат ПР, број 5, со површина од 62 м2, и влез 

1, кат ПО, број 5, со површина од 4м2.“ 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

         Бр. 42-11027/1            Заменик на претседателот  

 23 декември 2014 година    на Владата на Република 

       Скопје                           Македонија, 

                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6090. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 23.12.2014 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЧАИР 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. 
Проектор Optoma X305ST-
short trow 1 

2. 
Електронска интерактивна 
табла Gaoke GK-880H/82S 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Чаир, за 
потребите на ООУ „7 Март“ Чаир. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Чаир, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11058/7 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6091. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ТЕТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. 
Проектор Optoma X305ST-short 
trow 1 

2. 
Електронска интерактивна т 
абла Gaoke GK-880H/82S 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Тетово, 
за потребите на СОМУ „Никола Штејн“ Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Тетово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-11058/8 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6092. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-short 
trow 1 

2. Електронска интерактивна  
табла Gaoke GK-880H/82S 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Битола, 
за потребите на СОУ „Јосип Броз Тито“ Битола. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Битола, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11058/9 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6093. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 23.12.2014 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
БОГДАНЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-
ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-short 
trow 

1 

2. Електронска интерактивна таб-
ла Gaoke GK-880H/82S 

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Бог-
данци, за потребите на СОУ „Богданци“ Богданци. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на општина Богданци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11058/10 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6094. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-
ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-short 
trow 

1 

2. Електронска интерактивна таб-
ла Gaoke GK-880H/82S 

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

на трајно користење без надомест на општина Прилеп, 

за потребите на ООУ „Кочо Рацин “ Прилеп. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-11058/11 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6095. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 23.12.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-short 

trow 

1 

2. Електронска интерактивна таб-

ла Gaoke GK-880H/82S 

1 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Тетово, 

за потребите на ОУ „Перпарими“ Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-11058/12 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6096. 

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 23.12.2014 година, донесе 

   

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА 

КИЧЕВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-

short trow 

1 

2. Електронска интерактивна 

табла Gaoke GK-880H/82S 

1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кичево, 

за потребите на ООУ „Кузман Јосифовски Питу “ Ки-

чево. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на oпштина Кичево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-11058/13 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.110/2007, 20/2009, 17/2011, 53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СКЛА-
ДИРАЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, УПОТРЕБА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ  ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА  ВО ПРОИЗВОДИ  

ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се спроведува мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистри-

буција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита 
на растенијата во производи од примарно земјоделско производи, како и евалуација на нивното влијание врз 
здравјето на човекот, животните и животната средина. 

 
II 

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 800.000 се утврдени во Раздел 14001 - Министер-
ство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на семе и саден материјал, Потпрог-
рама 51 - Заштита на растенијата, ставка 46 - Субвенции и трансфери потставка 464 - Разни трансфери, сметка 
637. 

 
III 

Мониторингот на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на произ-
водите за заштита на растенијата и резидуите од производи за заштита во примарните земјоделски производи 
од растително потекло се спроведува на следните параметри:  

1. Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата кој опфаќа: 
 - употреба на соодветни активни компоненти во процесот на производство на производот за заштита на 

растенијата според доставена спецификација за производот и пакувањето на самиот производ при процесот на 
регистрација на истиот;  

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштитана расте-
нијата кој опфаќа:  

- определување на застапеност на активните компоненти во производите за заштита на растенијата кои се 
пуштени во промет со најголемо количество во тековната година;  

- определување на концентрацијата на активната компонента кај складираните производи за заштита на 
растенијата;  

- испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ 
за заштита на растенијата;  

3. Мониторинг на резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско 
производство од растително потекло кој опфаќа:  

- утврдување на максимално дозволени концентрации на резидуи од активните компоненти користени во 
процесот на апликација на производите за заштита на растенијата кај примарните земјоделски производи од 
растително потекло кои најчесто се употребуваат во исхраната и тоа од групата на градинарски и лозаро - 
овоштарски производи. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани согласно оваа програма изнесува 605 мостри. 
 

IV 
Мониторинг на производство на производи за заштита на растенијата во висина од 20.000,00 денари, се 

спроведува согласно следниот план: 

Производот за заштита на растенијата White minerale oil е контактен инсектицид кој се користи за третман 
на штетници во овоштарството (јаболчесто и коскесто овошје). 

 
V 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на 
растенијата во висина од 210.000,00 денари се спроведува согласно следниот план: 

6097. 
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VII 
Мониторинг на производство на производи за заштита на растенијата опфаќа земање на мостри кај произ-

водителот при самото производство на производот за заштита на растенијата непосредно пред полнењето на 

производот. 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растени-

јата опфаќа земање на мостри 30% при влез во државата, а 70% во малопродажните објекти за продажба на 

производи за заштита на растенијата. 

Мониторинг на резидуи од производи за заштита на растенија кај производи од примарно земјоделско про-

изводство опфаќа земање на примероци на отворено поле или во оранжерија кај градинарските култури во со-

однос 40% на поле, 30% во оранжерија и 30%на откупни пунктови и примарни складови. Кај овоштарството 

70% на отворено поле и 30% на откупни пунктови и примарни складови. 

 

VIII 

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - 

Фитосанитарна управа. 

Мониторингот на производство на производи за заштита на растенијата ја координира Фитосанитарната 

управа, лабораториската анализа ја спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат 

државните фитосанитарни инспектори. 

Мониторингот во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на расте-

нијата ја координира Фитосанитарната управа, лабораториската анализа ја спроведува Државната фитосани-

тарна лабораторија, а мострите ги земаат државните фитосанитарни инспектори. 

Мониторингот на резидуи од производи за заштита на растенија кај производи од примарно земјоделско 

производство од растително потекло ја координира Фитосанитарната управа, а лабораториските анализи ги 

спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, како и Факултетот за земјоделски науки и храна и Инсти-

тутот за јавно здравје, а мострите ги земаат државните фитосанитарни инспектори. 

 

IX 

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплатат врз основа на решени на министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно доставен извештај за спроведените активности. 

 

X 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   Бр.42 – 9900/1                                                                                            Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година                                                                                     на Владата на Република 

       Скопје                                                                                                            Македонија, 

                                                                                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.      
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6098. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седница одржана на 23.12.2014 година, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, 
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА 
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО  

2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
 Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за поддршка на претприемништвото, конкурентнос-
та и иновативноста на малите и средните  препријатија 
(во понатамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 
3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) де-
нари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија 
за 2015 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 
40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: 
АППРМ), ставка 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се корис-
тат за  следниве намени: 

 
1. Ваучерски систем на советување 
Имплементација на ваучерски систем за советување 

за советодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање 
поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на по-
стоечките МСП и основање на нови претпријатија, ши-
рење на ваучерскиот систем за советување како 
инструмент за подобрување на работењето на секторот 
на МСП и одржување на веб страната за консултанти. 
Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку ор-
ганизациите за деловна поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
зациите за деловна поддршка на претприемништвото, 
како и повик до МСП за аплицирање на оваа програ-
мска активност. 

                                                              900.000 денари 
 
2. Инфо пулт - проект во соработка со регионал-

ните центри 
Поддршка на деловните центри во активностите 

поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на МСП, со цел давање на 
информативна, промотивна, советодавна и логистичка 
поддршка на 400 МСП и потенцијалните претприемачи 
кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на 
релевантни и корисни информации за МСП и потенци-
јалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес од страна на органи-
зациите за деловна поддршка на претприемништвото 
за реализирање на оваа програмска активност.  

                                                              300.000 денари 

3. Претприемачко образование 
Реализирање на пет работилници за промоција на 

претприемништвото и подигнување  на свеста за прет-
приемништвото кај младите луѓе (150 учесници - сту-
денти и ученици), како и развој на претприемничкиот 
дух и култура потребни за отворање на сопствен биз-
нис. 

                                                              300.000 денари 
 
4. Организирање на обуки за подготовка на биз-

нис план 
Организање на најмалку десет обуки (со вкупен оп-

фат од 300 учесници) на различни теми за подготовка 
на бизнис план, наменети за учесниците вклучени во 
проектот “Натпревар за бизнис план“. 

300.000 денари 
 
5. Организирање на обука за наставници/профе-

сори кои го предаваат предметот претприемништво 
и бизнис 

Организирање на две еднодневни обуки за најмалку 
100 професори од средните училишта и од факултетите 
кои го предаваат предметот претприемништво и биз-
нис, со цел зголемување на нивните капацитети за нај-
новите претприемачки трендови,  проширување на 
нивните знаења и здобивање со нови вештини поврза-
ни со претприемачкото учење. 

300.000 денари 
 
6. Организирање на обука за студенти за подго-

товка на апликации за конкурирање за работа 
Организирање на пет обуки за студенти (со вкупен 

опфат од 150 учесници) за аплицирање за работа – под-
готовка на резиме и мотивациско писмо, однесување за 
време на интервју, како и информирање за документи-
те потребни при аплицирање за работа, а со цел подиг-
нување на свеста на младите луѓе за полесно пристапу-
вање кон пазарот на трудот. 

300.000 денари 
 
7. Кофинансирање на Европска недела на МСП 
Поддршка при организирање на Европска недела на 

МСП со цел зголемување на мотивираноста и партици-
пацијата на МСП, младите и потенцијалните претприе-
мачи. 

150.000 денари  
 
8. Организарање на менторство помеѓу искусни 

претприемачи и старт-ап фирми  
Организирање на три работилници на кои искусни 

претприемачи ќе го презентираат своето искуство во 
соочувањето на предизвиците од моментот кога го от-
вориле својот бизнис до моментот кога истиот станува 
самоодржлив. Целта на овие настани е да се охрабрат 
новите претприемачи да не се откажуваат во првите го-
дини од постоењето на нивните бизниси како и да се 
подигне нивната свест и самодоверба при менаџирање 
на претпријатието.   

200.000 денари 
 
9.Организирање на обука за локални консул-

танти 
Организирање на тридневна обука за најмалку 25 

локални консултанти за здобивање на дополнителни 
знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпри-
јатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на 
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домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните 
анализи за потребите од обуки кај МСП изработени во 
регионов и во Република Македонија.  

250.000 денари 
 
10. Организирање на обуки за зголемување на 

конкурентноста на МСП 
Организирање на пет еднодневни обуки за МСП со 

вкупен опфат од 150 учесници, со цел подигнување на 
конкурентноста, зголемување на инвестцииите за вове-
дување на иновации и истражувачки активности, зајак-
нување на интернационализацијата, како и зголемува-
ње на капацитетите на вработените.  

300.000 денари 
 
11. Подготовка на годишен извештај - Опсерва-

торија за МСП  
Подготовка на годишен извештај за состојбата кај 

МСП и трендовите на овој сектор во 2014 година. Из-
вештајот опфаќа споредба на бројот на МСП, нивното 
учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.   

200.000 денари 
 
12. Кофинансирање на донаторски проекти  
Подобрување на продуктивноста на МСП преку 

учество на донаторски проекти. Учество и кофинанси-
рање на активности поврзани со веќе постоечките про-
екти во АППРМ (проектот Вибе финансиран од страна 
на ЕУ), како и можноста за кофинансирање на други 
потенцијални проекти, односно учество на АППРМ во 
Асоцијацијата на агенции за развој на малите и средни-
те претпријатија за Југоисточна Европа. 

250.000 денари 
 
13. Поддршка за женско претприемништво 
Организирање на обуки за жени претприемачи сог-

ласно анализите за потреби од обуки подготвени во те-
кот на 2013 и 2014 година. Во рамките на оваа актив-
ност ќе се организираат три обуки на различни теми се 
со цел да се подигне нивото на конкурентост кај веќе 
постоечки претпријатија раководени од страна на жени 
претприемачи. На обуките ќе можат да присуствуваат 
и жени претприемачи кои штотуку го основале својот 
бизнис.    

150.000 денари 
 

Член  3 
АППРМ заклучно со 31.1.2016 година до Владата 

на Република Македонија ќе достави извештај со фи-
нансиски показатели за реализација на оваа програма, 
во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како 
и образложението за евентуални отстапувања од пла-
нираните активности. 

 
Член  4 

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

 
Бр. 42-9740/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6099. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014 и 

166/2014) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОН-

СТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ  И ОПРЕ-

МУВАЊЕ НА  КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И ВОС-

ПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се уредува финансирањето на из-

градба, реконструкција, одржување на објектите и оп-

ремување на казнено - поправните и воспитно - 

поправните установи, вкупните средства потребни за 

извршување на програмата во целина и изворот на 

средствата. 

 

II 

Во текот на 2015 година планирано е да се реали-

зираат инвестициони активности во вкупен износ од 

184 624 000,00 денари кои се обезбедени  од  Буџетот  

на Република  Македонија за 2015 година, од кои сред-

ства од основен буџет во износ од  11 000 000,00 де-

нари, од самофинансирачки активности во износ од 1 

660 000,00 денари и средства од Заемот од Банката за 

развој на Совет на Европа во износ од 171 964 000,00 

денари. 

 

III 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И НАБАВКА НА ОПРЕМА 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ  УС-

ТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО 

ВКУПНА ВИСИНА ОД  1 660 000,00 ДЕНАРИ ОД 

БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 

НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

 

1. КПД ИДРИЗОВО  

1.1 Набавка на информатичка и видео опрема 

1.2 Санација и адаптација на објекти 

 

2. ЗАТВОР СКОПЈЕ 

2.1 Набавка на информатичка и видео опрема 

 

 

3.ЗАТВОР ПРИЛЕП 

3.1 Набавка на опрема 

3.2.Доградба и адаптација на помошни објекти 

 

4.ЗАТВОР СТРУМИЦА 

4.1 Набавка на информатичка и видео опрема, со-

ларен систем како и кујнска опрема 

4.2 Реконструкција и адаптација на објект во трпе-

зарија 

4.3 Изградба на водоводна мрежа и поправка на 

елекртична инсталација како и набавка на нови високо-

економични лед рефлектори за осветлување на кругот 

на Установата 
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IV 
ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ИЗВЕДБА  И НАДЗОР 
НАД ГРАДЕЖНИТЕ  РАБОТИ  КАКО И НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИ-
ТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ  СРЕД-
СТВА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 182 964 000 ДЕНАРИ ОД  

ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКО  УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ 
 
1. КПД ИДРИЗОВО 
1.1 Изведба на градежни работи, надзор над извед-

бата на градежни работи, проектирање и набавка на ме-
бел и опрема за Установата 

 
2. ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 
2.1 Изведба на градежни работи, надзор на изведба 

на градежни работи, проектирање и набавка на мебел и 
опрема за Установата.  

 
3. ЗАТВОР СКОПЈЕ 
3.1 Изведба на градежни работи и надзор над из-

ведбата на градежни работи 
 
4. ЗАТВОР КУМАНОВО 
4.1 Набавка на опрема за работилниците на Уста-

новата, проектирање, ревизија, изведба на градежни ра-
боти и надзор над изведба на градежни работи за во-
доснабдување и одведување на пречистителни отпадни 
води 

 
V 

За реализација на оваа програма ќе се користат 
средства обезбедени со Буџетот на Република Македо-
нија за 2015 година,  Раздел 07002 -  Управа за извршу-
вање на санкциите, сметка 787 Програма 3 - казнено - 
поправни установи, капитална потпрограма 30 - казне-
но - поправни установи, категорија 48 - Капитални рас-
ходи , ставка 480 – купување на опрема и машини во 
износ од 1 000 000,00 денари, ставка 481 - градежни об-
јекти  во износ од 400 000,00 денари, ставка 482-други 
градежни објекти во износ од 260 000,00 денари, смет-
ка 637, Програма 3 - казнено  поправни установи, капи-
тална потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправ-
ните установи, категорија 48 - Капитални расходи , 
ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 
1 000 000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во 
износ од 10 000 000,00 денари  и од заемот сметка 786 
Програма 3 -  казнено поправни установи, капитална 
потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните ус-
танови, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480- 
Купување на опрема и машини во износ од 3 349 000  
денари, ставка 481 - градежни објекти во износ од 168 
615 000,00 денари. 

                       
VI 

За извршувањето на оваа програма се изготвува из-
вештај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите.  

 
VII 

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

 
Бр. 42-9810/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6100. 
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” бр. 

99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

ПРВ ДЕЛ 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Со оваа програма се уредува изградбата, продажба 

и одржувањето на станбениот простор во сопственост 

на Република Македонија за 2015 година, преку ут-

врдување на глобалната и посебните цели на програ-

мата, физичките и финансиските показатели за станбе-

ната изградба, изворите на финанасирање, продажбата 

на станбениот простор стопанисувањето со станбениот 

простор, одржувањето, подобрувањето на условите на 

домувањето, утврдувањето на висината на закупот, 

евидентирањето, организирањето и изградбата  на 

станбен и деловен простор каде инвеститор е Републи-

ка Македонија. 

 

Проектирани цели на програмата      

 

Глобална цел на програмата: 

- Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 

на полето на градежништвото, изградба на станови за 

лица во социјален ризик и други ранливи групи и кон-

тролирано намалување и одржување на цената на ста-

новите наменети за продажба и станови за станбено не-

обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизира-

ни лица, самохрани родители, самци и други станбено 

необезбедени лица), како и релаксирање на условите на 

продажба со цел поголема достапност на становите за 

задоволување на станбените потреби на граѓаните на 

Република Македонија, како и одржување на станбени 

згради и станови во сопственост на Република Македо-

нија. 

 

Посебни цели на програмата: 

- Довршување на почнатите програми за изградба и 

одржување на станови сопственост на Република Ма-

кедонија;  

- Отпочнување на изградба на нови објекти со ста-

нови наменети за продажба, како и повеќегодишни 

проекти за ваков вид на објекти; 

- Изградба на станови за станбено необезбедени ли-

ца (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самох-

рани родители, самци и други станбено необезбедени 

лица); 

- Изградба на објекти за индивидуално домување 

- Изградба на  станови за лица во социјален ризик и 

други ранливи групи; 
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- Реализација на обврските на Република Македо-

нија, согласно законски прописи: - обезбедување стан-

бени единици, која произлегува од важечките законски 

прописи (станови за службени потреби, станови кои се 

доделуваат согласно Законот за денационализација); 

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти 

согласно донесени Одлуки на Владата на Република 

Македонија; 

- Изградба на источна и западна трибина на Нацио-

нална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-

ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 

илуминација на Национална Арена Филип II Македон-

ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-

ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 

Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 

изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-

бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 

источна и западна трибина, опремување на Национална 

Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибин-

скиот простор) и учество во изградбата на инфраструк-

турна мрежа и објекти; 

- Реализација на програми на Владата на Република 

Македонија со цел обезбедување на станови за посебна 

категорија на граѓани; 

-  Изградба на катни гаражи во Скопје; 

- Процентуално учество на Акционерското друштво 

за изградба и одржување на станбен простор и деловен 

простор од значење за Републиката –Скопје во заед-

ничка изградба на објектите Јавна администрација - 

Државни институции  во Скопје, Административен об-

јект на ул. ,,Македонија“ во Скопје и Административен 

објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје  

- Изградба на објект за потребите на Акционерско-

то друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката – Скопје 

- Стопанисување со станбен и деловен простор; 

- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и 

деловен простор; 

- Подобрување на условите на домувањето во по-

стојните станбени згради и станови; 

- Утврдување на висината на закупот и политиката 

на склучување договори за закуп на станбен и деловен 

простор; 

- Водење на единствена евиденција на станбен и де-

ловен простор со кој стопанисува Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење за Републиката; 

- Организирање и изградба на станбен и деловен 

простор чиј инвеститор е Република Македонија;  

- Продажба на станови сосптвеност на Република 

Македонија; 

- Локациите се обезбедени на земјиште во сопстве-

ност на Република Македонија 

Во оваа програма се дадени физички и финансиски 

показатели на објектите со станбен и деловен простор. 

 Сите станови кои се наоѓаат на локации кои не се 

задржуваат со ДУП и истите не се внесени во оваа го-

дишна програма, за истите потребно е да се продолжи 

постапката за продажба на лицата-носители на станар-

ско право на тие станови.  

Становите наменети за продажба во новопредвиде-

ните објекти за изградба, во целост ќе се финансира од 

продажба на станбениот и деловен простор во из-

градба. 

 

ВТОР ДЕЛ 

 

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ВО ТЕКОТ НА 2015 ГОДИНА 

 

ГЛАВА I 

 

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

I.1. Довршување на станови во градба од предходни 

програми наменети за продажба  

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката - Скопје на територија на Република 

Македонија во претходните години има во градба 

вкупно 2 објекти со 146 стана со вкупна површина од 

10.772,16 м2,  деловен простор со површина од 438,82 

м2 и гаражи со површина 2.486,03 м2  

Завршување и предавање во употреба на објектите 

се предвидува во 2015 год, односно еден објект во 2016 

год. Досегашниот физички напредок на овие објекти 

изнесува просечно 44,85%, во 2015 година ќе се реали-

зираат 52,45%, а останатите 2,70% ќе се реализираат во 

2016 година. Довршувањето на становите во градба од 

претходните годишни програми наменети за продажба 

се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа прог-

рама, односно финансиските показатели се дадени во 

Прилог 9,  на оваа програма. 

I.2. Изградба на објекти со станови наменети за 

продажба  

На територија на Република Македонија во 2015 го-

дина се планира да започне изградба на вкупно 2 нови 

објекти со 146 стана со вкупна површина од 9.597,00 

м2, деловен простор со површина од 1.171,50 м2 и га-

ражи со површина од 3.400,00 м2  

Завршување и предавање во употреба на објектите 

се предвидува во 2016 - 2017 година. Досегашниот фи-

зички напредок на овие објекти изнесува просечно 

0,83%, во 2015 година ќе се реализираат 20,08%, а ос-

танатите 79,09% ќе се реализираат во 2016 - 2017 го-

дина. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни 

цени и тоа 100% од продажната цена во тек на град-

бата. 

Изградбата на објектите со станови наменети за 

продажба се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на 

оваа програма, односно финансиските показатели се 

дадени во Прилог 9, на оваа програма. 

I.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објек-

ти со станови наменети за продажба 

На територија на Република Македонија во наред-

ниот период се планира изградба на вкупно 37 нови об-

јекти објекти со 1.801 стан со вкупна површина од 

111.174,58 м2, деловен простор со површина од 

23.385,79 м2, гаражи со површина од 35.116,17 м2 и 

586 подруми со површина од 3.139,81 м2.  
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Завршување и предавање во употреба на објектите 

се предвидува во 2016 - 2018 година. Досегашниот фи-

зички напредок на овие објекти изнесува просечно 

0,27%, во 2015 година ќе се реализираат 0,14%, а оста-

натите 99,59% ќе се реализираат во 2016 - 2018 година.  

Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и 

тоа 100% од продажната цена во тек на градбата. 

Повеќегодишните проекти за изградба на објектите 

со станови наменети за продажба се дадени во Прилог 

2.1, кој е составен дел на оваа програма, односно фи-

нансиските показатели се дадени во Прилог 9,  на оваа 

програма. 

Предвидена е и изградба на 5 (пет) објекти во Скоп-

је и 1 (еден) објект во Битола на локации на кои по-

стојат објекти во кои живеат лица со станарско право, 

кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на ло-

кациите е планирана станбена изградба, За лицата кои 

имаат станарско право ќе се обезбеди решавање на 

станбеното прашање. 

Адресите на овие станови се прикажани во Прилог 

2.1 

I.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади 

брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани роди-

тели, самци и други станбено необезбедени лица) 

Со оваа програма се предвидува продолжување на 

активностите, односно изградба на станови наменети 

за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, 

инвалидзирани лица, самохрани родители, самци и 

други станбено необезбедени лица) на 4 објекти со 108 

стана со вкупна површина од 7.209,316 м2, деловен 

простор со површина од 549,87 м2 и 108 подруми со 

површина од 824,07 м2. Просечната површина на ста-

новите изнесува 66,75 м2  

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот 

на 2016 - 2018 година, Досегашниот физички напредок 

на овие објекти изнесува просечно 0,28%, во 2015 го-

дина ќе се реализираат 14,20%, а останатите 85,52% ќе 

се реализираат во 2016-2018 година. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 3, кој е 

составен дел на оваа програма, односно финансиските 

показатели се дадени во Прилог  9,  на оваа програма. 

I.4. Изградба на објекти за индивидуално домување 

Со оваа програма се предвидува изградба на 100 об-

јекти за индивидуално домување на целата територија 

на Република Македонија со околу 300 стана со пов-

ршина од 15.000,00 м2  

Прилог 4, кој е составен дел на оваа програма, од-

носно финансиските показатели се дадени во Прилог 9,  

на оваа програма. 

I.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик 

и други ранливи групи 

Со оваа програма, се планира продолжување на ак-

тивностите за изградба на објекти со станови за лица 

во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 33 об-

јекти со 1.741 стан со вкупна површина од 71.942,90 

м2, деловен простор со површина од 2.160,94 м2, гара-

жи со површина од 353,97 м2 и 1.697 подруми со пов-

ршина од 10.357,24 м2.  

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од 

закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по 

претходно изготвена програма. 

Објектите се рализираат во период на градба 2007 - 

2018 год.  

Досега се изградени 11 објекти со 559 станa и тоа 

еден објект во Македонска Каменица со 29 стана,  два 

објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија 

со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 

стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во 

Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана, 

еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект 

во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан 

и еден објект во Берово со 51 стан. 

Во градба се 3 (три) објекти со 119 стана и тоа еден 

објект во Ресен со 18 стана, еден објект во Демир Хи-

сар со 25 стана и еден објект во Прилеп со 76 стана. 

Во 2015 година со градба ќе отпочат 4 (четри) об-

јекти со 152 стана и тоа еден објект во Кочани со 43 

стана, еден објект во Македонски Брод со 10 стана, 

еден објект во Велес со 29 стана и еден објект во Гос-

тивар со 70 стана. Исто така во 2015 година ќе се из-

вршат припремни работи, односно изработка на проек-

тна документација и геомеханички истражни работи за 

еден објект во Тетово со 54 стана и два објекти во Шу-

то Оризари со 51 стан 

Останатите 806 стана во Скопје, Струмица, Пех-

чево, Сарај, Гевгелија, Виница, Куманово, Свети Ни-

коле, Пробиштип, Неготино и Дебар ќе се реализираат 

во периодот 2016-2018  година. 

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 

576 Евра/м2  плус ДДВ.  

Распределбата на овие станови под закуп се врши 

согласно Одлуката за распределба на социјалните ста-

нови како и условите за нивно користење изградени по 

програмата за изградба и одржување на станови соп-

ственост на Република Македонија  

Досегашниот физички напредок на целиот проект 

изнесува просечно 34,43%, во 2015 година ќе се реали-

зираат 6,17%, а останатите 59,40% ќе се реализираат во 

2016-2018 година. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 5, кој е 

составен дел на оваа програма, односно финансиските 

показатели се дадени во Прилог 9,  на оваа програма. 

I.6. Изградба на станови за реализација на Законот 

за денационализација 

Заради спроведување на Законот за денационализа-

ција, се врши изградба на 57 стана, со вкупна површи-

на од 3.112,20 м2  и тоа 7 стана во Скопје, 48 стана во 

Битола , еден стан во Охрид и еден стан во Тетово. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 6, кој е 

составен дел на оваа програм, односно финансиските 

показатели се дадени во Прилог 9 на оваа програма. 

I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки 

на Владата на Република Македонија 

Согласно донесените Одлуки на Владата на Репуб-

лика Македонија, Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката - Скопје во текот 

на 2015 година ќе ги довршува со градба или ќе отпоч-

не со градба на  следните објекти: 
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      Физичките показатели се дадени во Прилог 7, кој е 
составен дел на оваа програм,односно финансиските 
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма. 

 
Рекапитуар на предвидената станбена изградба која 

се очекува да се одвива во текот на 2015 - 2018 година 
претставуваат: 4.299 стана со вкупна површина од 
228.808,14 м2, деловен простор со површина од 
28.093,00 м2, гаражи со површина 41.366,39 м2 и 2.447 
подруми со површина од 14.485,21 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во Прилог  8, кој е составен дел на оваа прог-
рама. 

 
ГЛАВА II 

 
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА 

НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА 
 
II.1. Финасиски показатели за довршување на ста-

нови во градба од претходни програми наменети за 
продажба 

Вкупното чинење на објектите со станови во градба 
од поранешните програми, наменети за продажба, из-
несува 508.033.809,00,00 денари плус ДДВ. До крајот 
на 2014 година вложувањата во овие објекти изнесува-
ат 227.862.671,00 денари плус ДДВ, а потребните сред-
ства за нивното целосно завршување изнесуваат 
280.171.139,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2015 го-
дина се предвидува да се вложат средства во износ од 
266.340.242,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидени-
те извори на финансирање во Глава III од оваа прог-
рама. Останатите 13.830.896,00 денари ќе се вложат во 
2016 година 

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно 
квалитетно довршување и давање во употреба еден об-
јект во 2015 година и еден објект кој ќе заврши со 
градба во почетокот на 2016 година. 

II.2. Финасиски показатели за изградба на објекти 
со станови наменети за продажба за 2015 година 

Вкупното чинење на објектите со станови наменети 
за продажба изнесува 554.577.659,00 денари плус ДДВ.  
До крајот на 2014 година вложувањата во овие објекти 
изнесуваат 4.613.191,00 денари плус ДДВ, а потребни-
те средства за нивно целосно завршување изнесуваат 
549.964.469,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2015 го-
дина ќе се вложат средства во висина од 111.382.130,00 
денари плус ДДВ,  кои ќе ги финансира Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на 
финансирање во Глава III од оваа програма. Останати-
те 438.582.339,00 денари ќе се вложат во текот на 2016-
2017 година. 

За овие објекти се очекува нивно квалитетно дов-
ршување и давење во употреба во 2016-2018 година. 

II.2.1 Финасиски показатели за повеќегодишните 
проекти за изградба на објекти со станови наменети за 
продажба 

Вкупното чинење на добјектите со станови наменети 
за продажба од повеќегодишните проекти изнесува 
5.414.420.895,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2014 го-
дина вложувањата во овие објекти изнесуваат 
14.751.248,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за 
нивно целосно завршување изнесуваат 5.399.669.647,00 

денари плус ДДВ. Во текот на 2015 година ќе се вложат 
средства во висина од 7.469.894,00 денари плус ДДВ,  кои 
ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од 
предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа 
програма. Останатите 5.392.199.753,00 денари ќе се вло-
жат во текот на 2016-2018 година. 

За овие објекти се очекува нивно квалитетно дов-
ршување и давење во употреба во 2016 - 2018 година. 

II.3 Финансиски показатели за изградба на станови 
за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, 
инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и 
други станбено необезбедени лица)  

Вкупното чинење на објектите со станови за стан-
бено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвали-
дизирани лица, самохрани родители, самци и други 
станбено необезбедени лица) изнесува 273.262.702,00 
денари плус ДДВ. До крајот на 2014 година вложува-
њата во овие објекти изнесуваат 764.387,00 денари 
плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се 
средства во висина од 272.498.314,00 денари плус ДДВ. 
Во текот на 2015 година се очекува да се вложат сред-
ства во износ од 38.806.074,00 денари плус ДДВ, кои ќе 
ги финансира Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбе-
дат од предвидените извори на финансирање во Глава 
III од оваа програма. Останатите 233.692.240,00 денари 
плус ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2016-2018 го-
дина. 

II.4.  Финансиски показатели за изградба на објекти 
за индивидуално домување 

Вкупното чинење на објектите за индивидуално до-
мување изнесува околу 461.250.000,00 денари плус 
ДДВ. Во 2015 година вложувањата во овие објекти из-
несуваат околу 10.000.000,00 денари плус ДДВ. 

II.5. Финансиски показатели за изградба на станови 
за лица во социјален ризик и други ранливи групи 

Вкупното чинење објектите со станови за лица во 
социјален ризик и други ранливи групи  (изградба на 
социјални станови)  изнесува 3.276.185.987,00 денари 
со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена 
вредност на градежното земјиште на локациите пред-
видени за изградба на објектите, како и вкалкулирани 
4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 
милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбеду-
ваат со кредит од Банката за развој при Советот на Ев-
ропа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и из-
градбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе 
бидат финансирани од страна на Владата на Република 
Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, како и со сред-
ства на Акционерското друштво за изградба и стопани-
сување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје од сопствено рабо-
тење. 

До крај на 2014 година платени се средства во виси-
на од 1.116.271.086,00 денари кои се обезбедени од 
следните извори: 

- 683.618.528.,00 денари платени од страна на Ре-
публика Македонија (од досегашните Буџети на Репуб-
лика Македонија и средства од сопствано работење на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје) ;  

- 432.652.558,00 денари од кредитот од Советот на 
Европа 
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Во 2015 година потребни се средства во висина од 
200.000.000,00 денари 

- 200.000.000,00 денари предвидени средства за из-
градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година од заеми - кредит од Сове-
тот на Европа 

II.6. Финансиски показатели за изградба на станови 
за реализација на Законот за денационализација 

Вкупното чинење на изградбата на 57 стана, кои ќе 
се градат заради спроведување на Законот за денацио-
нализација, изнесува 128.000.000 денари плус ДДВ 

Средствата ќе бидат обезбедени со кредит од до-
машните банки за целиот износ, со државна гаранција, 
согласно Законот за јавен долг. 

Само во 2015 година потребни се средства во виси-
на од околу 2.000.000,00 денари 

II.7. Финансиски показатели за довршување и из-
градба на објекти по Одлуки на Владата на Република 
Македонија 

Вкупното чинење за довршување и изградба на об-
јектите по Одлуки на Владата на Република Македони-
ја изнесува 4.512.900.161,00 денари со вклучен ДДВ. 
До крај на 2014 година вложени се средства во висина 
од 1.545.619.504,00 денари со вклучен ДДВ. За целосно 
довршување на овие објекти потребни се уште 
2.967.280.657,00 денари со вклучен ДДВ, а во 2015 го-
дина ќе бидат вложени средства во висина од 
596.634.584,00 денари со вклучен ДДВ. Изворите на 
средства за овие објекти се наведени во Глава III од 
оваа програма. За објектите од табелата I.7. Довршува-
ње и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Ре-
публика Македонија, и тоа од реден број 1 до реден 
број 5, истите ќе се реализираат кога ќе бидат обезбе-
дени средства за оваа намена. 

За објектите под реден број 6 и 7 од Табела I.7 од 
Прилог 7, средствата се обезбедуваат по основ на диви-
денда за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат на ос-
тварените приходи од продажба на деловниот простор 
и од средствата од остварената продажба на Светскиот 
Бизнис Центар во Скопје. 

За изградба на Источна и Западна трибина на Наци-
онална Арена Филип II Македонски, рушење на постој-
ната источна и западна трибина, фасадно обликување и 
илуминација на Национална Арена Филип II Македон-
ски, реконструкција на јужна трибина и реконструкци-
ја на спортскиот терен (борилиште) на Национална 
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на 
изградбата на поттрибинскиот простор на северна три-
бина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на 
источна и западна трибина, опремување на Национална 
Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и 
поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на 
инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба 
на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за 
Национална арена Филип II Македонски во  Скопје, за 
целосно ставање во функција на реконструираниот 
спортски терен и борилишта, осветлување на атлетски-
те патеки, како и на дел од трибинскиот и подтрибин-
скиот простор, и фасадно обликување и илуминација и 
партер на источна трибина,  во 2015 година потребни 
се средства во висина од 174.000.000,00 денари со 
вклучен ДДВ, кои се обезбедуваат од предвидените из-
вори на финансирање во Глава III од оваа програма. 

Вкупното чинење на изградбата на катната гаража 
во Скопје на градежната парцел 6.7 од планот Мал 
ринг изнесува 277.947.437,00 денари. Во 2015 година 
предвидени се да се потрошат 228.296.091,00 денари од 

кои 91.318.436,00 денари средства од Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката – 
Скопје (обезбедени од предвидените извори на финан-
сирање во Глава III од оваа програма) и 136.977.655,00 
денари од банкарски кредити 

Вкупното процентуално учество на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката – 
Скопје на изградбата на објектите на улица Македони-
ја (ред. број 11 и 12 од Табела I.7 од прилогот бр.7) и 
објектот на улица Бихачка под реден број 13 од истата 
табела, изнесува 87.641.427,00 денари со вклучен ДДВ. 
Досега се вложени средства во висина од 20.409.434,00 
денари со ДДВ, а во 2015 година се очекува да се вло-
жат останатите средства во висина од 67.231.993,00 де-
нари со вклучен ДДВ кои се обезбедуваат од предвиде-
ните извори на финансирање во Глава III од оваа прог-
рама. 

Вкупното чинење на објектот за потребите на Ак-
ционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје изнесува 430.509.980,00 денари 
со вклучен ДДВ. Во 2015 година се очекува да се вло-
жат средства во висина од 124.906.500,00 денари со 
вклучен ДДВ кои се обезбедуваат од предвидените из-
вори на финансирање во Глава III од оваа програма. 
Останатите средства ќе бидат влоќени во текот на 
2016-2017 година. 
 

ГЛАВА III 
 
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ВО 
ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2015 ГОДИНА 
 
За реализација на програмата во делот за изградба 

на станбен простор, во 2015 година вкупно потребни се 
средста во висина од 1.232.632.924,00 денари, кои се 
обезбедуваат од следните извори на финансирање: 

За изградба на станови за лица во социјален ризик:  
- 200.000.000 денари предвидени средства за из-

градба на социјални станови во Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година од заеми – кредит од Банка-
та за развој при Советот на Европа 

За изградба на катна гаража во Скопје 
- 136.977.655,00 денари од банкарски кредит 
- 2.000.000 денари за изградба на станови за реали-

зација на Законот за денационализација се обезбедува-
ат со кредит од домашните банки за целиот износ, со 
државна гаранција, согласно Законот за јавен долг. 

 
ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Останатите 893.655.270,00 денари  потребни за реа-

лизација на програмата во 2015 година се обезбедуваат 
од следните извори на финансирање: 

 
III. 1. Приходи од ануитети за 2015 година од про-

дадени станови, деловни  простории, гаражи и подруми 
со одложено плаќање.  

 
Ануитети од продадени станови, деловни  просто-

рии, гаражи и подруми во износ  од 82.982.780,00 де-
нари:  
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Продажба на станови сопственост на Република 

Македонија 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката врши продажба на станови сопстве-

ност на Република Македонија и тоа :  

1.  Станови кои се градат или се изградени по прет-

ходни програми и со оваа програма, наменети за про-

дажба; 

2. Станови кои се користат од лица без соодветен 

акт за доделување и користење, согласно Законот за 

домување ; 
3. Станови за кои во актот за доделување и/или во 

договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно 
Законот за домување: 

4. Продажба на станови изградени по „Проектот за 
изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со нис-
ки приходи“; 

1.Станови кои се градат или се изградени по прет-
ходни програми и со оваа програма, наменети за про-
дажба 

1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади 
брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани роди-
тели, самци и други станбено необезбедени лица) 

Становите наменети за станбено необезбедени лица 
(млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохра-
ни родители, самци и други станбено необезбедени 
лица), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба 
на станови на кои права, должности и одговорности во 
поглед на располагањето има Република Македонија. 

Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, 
со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 го-
дини и кои се во брак најмногу 8 години во зависност 
од бројот на децата, и самохрани родители во завис-
ност од период на самохран родител и бројот на де-
цата, инвалидизирани лица, самци и други станбено 
необезбедени лица кои се државјани на Република Ма-
кедонија и кои не поседуваат стан, куќа или куќа за од-
мор и рекреација во лична сопственост, во сопственост 
на брачниот другар и децата на територија на Републи-
ка Македонија. Предност при купување на овие стано-
ви ќе имаат брачните парови, самохрани родители, ин-
валидизирани лица, самци и други станбено необезбе-
дени лица кои имаат постојано место на живеење во 
местото каде е изграден станот. Спроведување на по-
стапката за распределба на становите во зависност од 
бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Ми-
нистерството за транспорт и врски. Постапката и начи-
нот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за про-
дажба на станови на кои права, должности и одговор-
ности во поглед на располагањето има Република Ма-
кедонија. 

Физичките показатели се дадени во Прилог 3, на 
оваа програма. 

1.2 Станови изградени и во градба од претходни 
програми 

 Станови изградени и во градба од претходни прог-
рами, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100% 
плаќање од пазарната продажна цена и во постапка оп-
ределена со акт на Акционерското друштво за изградба 
и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката.  

Физичките показатели се дадени во Прилог 1, на 

оваа програма. 

1.3 Станови наменети за продажба во објекти пред-

видени за изградба согласно оваа програма 
Становите наменети за продажба во објекти пред-

видени за изградба согласно оваа програма, ќе се про-
даваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и 
во постапка определена со акт на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката.  

Физичките показатели се дадени во Прилог 2, на 
оваа програма 

За реализација на ваквиот начин на продажба на 
становите од точка 1.2 и точка 1.3, од особена важност 
се одредбите на Законот за катастар на недвижности и 
неговата примена. 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката, може да ја организира продажбата 
на становите преку користење на финансиски услуги 
од деловните банки, како и странски (меѓународни) 
финансиски институции или конзорциуми.  

2. Предмет на продажба се станови сопственост на 
Република Македонија кои се користат од лица без со-
одветен акт за доделување и користење на станот 

Продажбата на овие станови се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.  

Вредноста на станот се определува согласно со 
Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-
та на станот, како и методологијата за утврдување на 
висината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-
нови за определена намена. 

Во вака утвдената продажна цена се додава и надо-
месток за претходното користење на станот која се 
пресметува во висина на закупнината којашто важела 
во периодот на користењето на станот.  

Неплатениот надоместок за претходното користење 
на станот може во цел износ да се додаде на продажна-
та цена на станот. 

По влегување во сила на Законот за домување во 
месец август 2009 година, евидентирани се вкупно 954 
лица кои користат стан без соодветен акт за доделува-
ње и користење на станот на територија на Република 
Македонија.  Согласно законските одредби, во рок од 6 
месеци, овие лица имаа право да поднесат барање за 
откуп до Акционерското друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката или да поднесат барање за за-
куп на станот до Комисијата за станбени прашања при 
Влада на Република Македонија. 

Во утврдениот рок, до Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката беа поднесе-
ни 600 барања за откуп на станот, од кои беа усвоени 
137 барања за откуп. Голем дел од лицата чии барања 
за откуп беа усвоени се откажаатод склучување дого-
вор за купопродажба поради високо утврдена конечна 
продажна цена.  
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Во 2014 година бројот на лица кои користат стан, 

сопственост на Република Македонија без соодветен 

акт за доделување и користење ќе варира поради изме-

ните во законските одредби на Законот за домување. 

Имено, согласно член 16 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за домување (Службен вес-

ник на Република Македонија бр.55/13), лицата кои не 

го оствариле правото на откуп по член 131 и 132 од За-

конот за домување, ќе имаат можност да го откупат 

станот како лица кои користат стан без соодветен акт 

за  доделување и користење, по услови, начин и поста-

пка определени по закон.  

По ова законско решение, се очекува зголемување 

на бројот на лица кои користат стан без соодветен акт 

за  доделување и користење па соодветно се очекува и 

зголемување на продажбата на овие станови. 

Од таа причина се очекува и промена во динамика-

та на продажба на овие станови. 

 

3. Продажба на станови за кои во актот за доделува-

ње и/или во договорот за закуп е утврдено право на от-

куп 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за домување  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.163/13) е предвидена продажба на стано-

ви за кои во актот за доделување и/или во договорот за 

закуп е утврдено право на откуп.  

Продажбата на овие станови се врши во готово или 

на одложено плаќање со учество од 30% од цената на 

станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 

180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.  

Вредноста на станот се определува согласно со 

Уредбата за методологијата за утврдување на вреднос-

та на станот, како и методологијата за утврдување на 

висината на закупнината, висината на непрофитната за-

купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-

ните норми, начинот на користење на станот, поста-

пката за доделување на непрофитни станови, станови 

за службени потреби, за привремен закуп, закуп на ста-

нови за определена намена. 

Во вака утвдената продажна цена се додава и надо-

месток за претходното користење на станот која се 

пресметува во висина на закупнината којашто важела 

во периодот на користењето на станот.  

Неплатениот надоместок за претходното користење 

на станот може во цел износ да се додаде на продажна-

та цена на станот. 

Во евиденцијата на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-

вен простор од значење за Републиката-Скопје има  

станови за кои во актот за доделување и/или договорот 

за закуп е уврдено право на откуп. Барањето за откуп 

на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок 

од една година од влегување во сила на Законот за из-

менување и дополнување на Законот за домување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе се 

сметаат за лица кои користат стан во сопственост на 

Република Македонија под закуп без право на откуп. 

ЧЕТВРТ  ДЕЛ  

 

Стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката и негово инвести-

ционо и тековно одржување 

 

ГЛАВА I 

 

Стопанисување со станбен простор и со деловен 

 простор од значење за Републиката 

 

Инвестиционо и тековно одржување на станбен  

простор 

 

1. Оцена за состојбите  

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбениот простор во оваа програма се прикажува 

преку: физичките показатели  наведени во Прегледи на 

станови по „квалитет на градбата” „структура на ста-

нови”, „вкупно станови со вкупна површина“ и според 

„статус на користење”. 

 

1.1  Физички показатели за станбените згради и ста-

нови 

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на ин-

вестиционо одржување искажан преку физички показа-

тели врз основа на 31.10.2014 година според квалите-

тот на градба, структурата на станови, бројот на вкуп-

но станови со вкупна површина и според статус на ко-

ристење се прикажува како што следи: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вкупниот број на станови сопственост на Републи-

ка Македонија според кавалитетот на градба искажани 

со состојба 31.10.2014 година година  изнесува 5.152 од 

кој број искажани според квалитетот на градба се: 

- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.898 

стана; 

- бројот на станови монтажна градба изнесува 577 

стана; 

- бројот на станови во субстандардна состојба изне-

суваат 677 стана  
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Бројот на двособни  станови е најголем и изнесува 2.094 стана, бројот на еднособни станови изнесува 1.553 
бројот на трособни станови изнесува 654 бројот на четирисобни станови е 116 стана и бројот на гарсоњери из-
несува 735 стана. 
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Вкупната површина на становите сопственост на 

Република Македонија искажано врз основа на  состој-
ба 31.10.2014 година година изнесува 263.535,32 м2  

Според површината на становите може да се кон-
статира дека најголем број на станови има во Скопје 
2.057  со површина од 97.053.61 м2, што претставува 
36,83% од вкупната површина.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разликата во вкупниот број на станови (од 21 стана) 

која се јавува за Подружница Скопје во претходните 
табели 1, 2 и 3 (2.057 стана), споредено со податоците 
во Табела 4 (2.078 стана), произлегува од состанарски 
однос на станарите.  

Бројот на становите искажан со состојба 31.10.2014 
година година според статусот на користењето од стра-
на на корисниците на становите со статус на станарско 
право изнесуваат 1.178  стана. 

За разлика од останатиот број на станови за кои не 
е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува посебни проблеми, за-
тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, 

статусот на користењето на становите е проблематичен 
се до неговото конечно  решавање. 

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нере-
шен статус на користењето е следниот: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корисници на станови со времени решенија 
 
Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаеви се станови 
ангажирани за реализација „Програмите за уредување 
на градежно земјиште на Општините“, како и станови 
ангажирани за ранливи категории на граѓани, распре-
делени станови  по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674. 

 
Корисници на станови без соодветен акт за доделу-

вање и користење на станот 
 
Во оваа категорија согласно Законот за домување 

под користење на стан сопственост на Република Ма-
кедонија без соодветен акт за доделување и користење,  
се подразбира користење на стан од страна на лице кое  
е вселено и користи стан во сопственост на Република 
Македонија без акт за доделување и користење на ста-
нот издаден од надлежен орган и без Договор за корис-
тење односно закуп на станот. 

 
Друг вид на корисници: 
 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните југословенски Ре-
публики, како и станови издадени по основ на закуп 
согласно на Законот за домување, станови на хаусмајс-
тори, нераспределени станови согласно Проектот ФП 
1340 и Проект ФП 1674,  лица со Решенија за закуп и 
право на откуп по услови на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката-Скопје. 

 
Извори на средства 
 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбен простор претставува за-
купнината како цена на услугите за користење на ста-
новите наменети за одржување.  

Висината на средствата од закупнината со кои се 
реализира оваа Програма, во делот за одржување на 
станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на 
Директори на Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење за Републиката-Скопје. 

Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства во 2015та година за одржување 
на станбен простор на ниво на Република Македонија 
изнесуваат вкупно 12.190.830,00 денари или поединеч-
но по Подружници: 
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      Распределбата на планираните средства намене-
ти за одржување на станбен простор по Подружници 
е направена согласно планираниот број на становите 
и планираната наплатена закупнина за 2015та го-
дина, а согласно актот на Акционерското друштво за 
изградба со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје, што е и основна 
рамка за вложувањата и интервенциите од страна на 
Подружниците. 

 

ГЛАВА II 

 

Инвестиционо и тековно одржување на  деловен прос-

тор од значење за Републиката 

 

I.ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ                                                       

 

1.Преглед на деловен простор од значење за Репуб-

ликата според територијална  распределеност  

 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор 

стопанисува и со деловен простор од значење за Репуб-

ликата, прикажан во физички показатели во следниов 

табеларен преглед:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројот на деловните единици на ниво на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката-Скопје на 31.10.2014 година година изнесува 

вкупно 1.312 деловни единици со вкупна корисна пов-

ршина од 166.511,55 м2.  

Согласно оваа табела  најголем број деловни едини-

ци има во Скопје 526 со вкупна површина 85.955,54 м2  

и  Битола со 440 деловни единици со вкупна површина 

25.900,47 м2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Според квалитет на градба од вкупно 1.333 деловни 

единици:  
- 935 деловни единици се од траен карактер; 
- 398 деловни единици се од времен карактер. 
 
II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 
Основен извор на средства за финансирање на ак-

тивностите околу тековното и инвестиционото одржу-
вање на деловните згради и деловните простори прет-
ставува  закупнината. 

Мерките и активностите кои во текот на 2014та го-
дина беа превземени за зголемување на висината на нап-
латата на закупнината, планираните  средства за 2015та  
година кои  ќе бидат ангажирани за одржување на де-
ловните згради и деловните простории на ниво на Ре-
публика Македонија, се прикажани во табелата број 2.  
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Според прикажаната табела вкупните планирани 

средства за одржување на деловните згради и деловни 

простории изнесуваат 16.954.197,44 денари. 

 

III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

 

     Мерки за одржување 

 

При реализацијата на оваа Програма треба да се 

имаат во предвид следните мерки заради обезбедување 

на подобри услови за одржување на деловниот прос-

тор: 

1.  Да се склучат Договори за тековно и инвестици-

оно одржување со можен обем на работи, согласно оп-

ределбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе слу-

жи како основа за утврдување на пресметките за реали-

зација на работите на одржувањето. 

2. Заради избегнување на појава од одредени мож-

ни штети, Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење на Републиката-Скопје треба да ги превземе 

сите мерки  на обезбедување и осигурување, со цел да 

се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните об-

врски со корисниците на деловните простории како за-

купци, како и преку другите надлежни органи во Ре-

публиката. 

 

ГЛАВА III 

 

Подобрување на условите на домувањето во постојните 

станбени згради и станови 

 

Поаѓајќи од досегашното искуство како и од ут-

врдените обврски, Акционерското друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење на Републиката-Скопје при реали-

зација на оваа програма, а заради обезбедување подо-

бри и поефикасни услови за одржување на постојните 

станбени згради и станови, треба да го спроведе след-

ното 

1. При спроведувањето на јавната набавка за инвес-

тиционо одржување како оперативно дејствие во од-

ржувањето на станбените згради и станови,  треба да се 

поаѓа од претходно извршена анализа  на станбените 

згради и станови преку изготвување на  техничка доку-

ментација со предмер на количините на  работа и нив-

ната вредност. 

2. Планот за јавни набавки треба да коренспондира  

со паричните средства наменети за одржување  на 

станбените згради и станови утврдени во оваа прог-

рама. 

3. При интервенциите за одржување на повеќестан-

бените објекти-станбени згради, со мешовита сопстве-

ност, од особена важност е досегашно дефинирање на 

делот на интервенциите кои се на терет на средствата 

предвидени со оваа програма.  

Реалното дефинирање на средствата за делот што  

се однесува за становите во сопственост на Република 

Македонија во повеќестанбените објекти-станбени 

згради, во секој случај,  треба да биде и облигационо 

регулирано, преку соодветен договор за интервенции 

во одржувањето  со сопствениците на посебните де-

лови, почитувајќи го притоа донесениот План за од-

ржување на станбената зграда. 

За реализација на предходното во станбените згра-

ди со мешовита сопственост потребна е соработка со 

заедницата на сопственици, односно со управителот на 

станбените згради кои на собирот на сосптвеници до-

неле одлука со зградата да управува управител, се со 

цел да се постигне рационална, економична и ефикасна 

реализација на интервенциите во одржувањето на стан-

бениот објект. 

4. Заради избегнување на одредени можни штети од  

негрижата од одржувањето на  станбените објекти од 

било кои субјективни или објективни причини, (заед-

ница на сопственици, поединци, сопственици и друго) 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење на 

Републиката-Скопје да покрене иницијатива за остра-

нување на причините кои би довеле до можни штети. 

При отстранување на причините  за можните 

штети, Акционерското друштво за изградба и стопани-

сување со станбен простор и со деловен простор од 

значење на Републиката-Скопје е должно да ги користи 

сите овластувања што се дадени со позитивните закон-

ски прописи, а особено одредбите на Законот за дому-

вање  како основен  нормативен акт од областа  на до-

мувањето, да и ги информира и да инсистира органите 

надлежни за оваа област да интервенираат  за острану-

вање на причините кои би довеле до можни катас-

трофи. 

 

ПЕТТИ ДЕЛ 

 

Реализација на програмата 

                                

Оваа програма ќе ја реализира Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбениот 

простор и со деловниот простор од значење за Репуб-

ликата - Скопје, согласно Законот за домување и прет-

ставува основа за отпочнување на постапка за добива-

ње на одобрение за градење, согласно прописите за 

градење на објекти. 

 

ШЕСТTИ ДЕЛ 

 

Завршна одредба 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-9877/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрува-

чи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14) Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА 

СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, БИ-

ОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И КОНТРОЛА 

НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА 

СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг на производството, преработката, складирањето, дистрибција-

та употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како 

и контрола на  квалитет на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата,односно ви-

довите на мониторинг, видовите и типовите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на поч-

вата, вкупниот број на мостри за временскиот период на реализација на активностите и субјектите кои ќе ја 

спорведуваат програмата. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 600.000,00 денари се утврдени во Раздел 140.01-

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенијата и семе и са-

ден материјал, Потпрограма 51 Заштита на растенијата, ставка 46  Субвенции и траснфери подставка 464 Разни 

трансфери, сметка 637. 

 

III 

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за:  

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, 

кој опфаќа следење на додавањето на составните компоненти при производство на ѓубрињата, биостимулато-

рите и подобрувачите на својствата на почвата како и мерење и евидентирање на компонентите на готовиот 

производ пред пакување како и исполнување на законските норми во зависност од намената на пазарот во из-

нос од 100.000 денари; 

2. Мониторинг при увоз и внатрешен промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 

почвата, кој опфаќа земање на мостри за следење на составните компоненти на минералните и органските ѓу-

бриња, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и исполнување на квалитет и сооб-

разноста на компоненти со декларираните податоци во износ од 200.000 денари; 

3. Мониторинг на употребата на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата 

кој опфаќа употреба на минерални и органски ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата 

во зависност од параметрите од испитувањето на почвата и следење на начинот на апликација на ѓубрињата и 

биостимулаторитепрепорачаноста на видот на ѓубрето и биостимулаторот, како и влијанијата врз развојот на 

растенијата во износ од 300 000 денари. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 98 мостри (производство 12, увоз 36 

и употреба 50). 

 

IV 

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за: 

6101. 
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V 
Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се користат за: 

VI 
Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се користат за: 
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VII 
За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - 

Фитосанитарна управа. 
Имплементацијата на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуци-

јата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторитеиподобрувачитенасвојстватанапочвата ја ко-
ординира Фитосанитарната управа,мострите ги зема Државниот инспекторат за земјоделство, aлабораториски-
те анализи ги спроведуваат акредитирани лаборатории. 

 
VIII 

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплаќаат врз основа на решение на министерот 
за земјоделство шумарство и водостопанство, по претходно доставен извештај за спроведените активности. 

 
IX 

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
           Бр. 42-9899/1                                        Заменик на претседателот  
 23 декември 2014 година                                         на Владата на Република 
                Скопје                                   Македонија, 

                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6102. 
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013и 139/2014) и член 9-б од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА  
ВО 2015 ГОДИНА 

  
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот на нивното користење за фун-
кционирањето на фитосанитарната политика во 2015 година. 

 
II 

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 годи-
на во износ од 6.600.000 денари и тоа од следниве извори: 

III 
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IV 
Средствата утврдени во дел II точка 2 од оваа програма ќе се користат за: 

V 
Средствата од дел III точка 1 од оваа програма во износ од 1.000.000,00 дена-

ри ќе се користат за: 

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма во износ од 1.600.000,00 дена-
ри ќе се користат за: 

VI 
Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 4.000.000,00 денари ќе се 

користат за: 

VII 
Средствата од дел V точка 1 од оваа програма во износ од 198.000,00 денари 

ќе се користат за: 
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Средствата од дел V точка 2 од оваа програма во износ од 396.000,00 денари ќе се користат за: 
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Средствата од дел V точка 3 од оваа програма во 
износ од 304.000,00 денари ќе се користат за: 
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     Средствата од дел V точка 4 од оваа програма во из-

нос од 102.000,00 денари ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат со 

решение од министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

 

IX 

За спроведување на оваа програма се грижи Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство - Фитосанитарна управа. 

 

X 

Оваа програма влегува во сила со наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-9901/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6103. 

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за 

животната средина („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 

159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 

123/2012, 93/2013 и 42/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 

година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува намената и се доделу-

ваат средства за финансирање, кофинансирање и реа-

лизирање на програми, проекти и други активности од 

областа на животната средина за 2015 година. 

 

II 

Средствата за реализирање на Програмата за инвес-

тирање во животната средина за 2015 година (во ната-

мошниот текст: Програма), се обезбедуваат од надо-

местоците утврдени со член 162 од Законот за животна 

средина, во износ од 122.800.000,00  денари. 

Средствата од став 1 на овој дел ќе се доделуваат 

врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спро-

ведува Министерството за животна средина и простор-

но планирање, согласно Законот за животна средина. 

Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на 

тековни проекти од областа животна средина. 

 

III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање.  

 

IV 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се рас-

поредуваат за следните намени: 

1. Изработка на техничка документација и реализи-

рање на проекти и активности за заштита, зачувување 

и подобрување на квалитетот на водите во износ од 

49.000.000,00 денари; 

2. Реализирање на проекти и активности за заштита 

на природата и биолошката разновидност во износ од 

2.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-

ње на јавната свест,  едукација  и обука во областа на 

животната средина во износ од 4.000.000,00 денари; 

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-

војни студии, програми, проекти  и други слични ак-

тивности за заштита и унапредување на животната сре-

дина и природата во износ од 4.000.000,00 денари; 

5. Поддршка на проекти и активности на невлади-

ните организации формирани заради заштита на жи-

вотната средина во износ од 4.000.000,00 денари;  

6. Кофинансирање на Проект за јакнење на инсти-

туционални капацитети на ЕЛС преку изработка на оп-

штински стратегии за животната средина и климатски-

те промени во износ од 3.000.000,00 денари; 
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7. Кофинансирање на тековни проекти од областа 

животна средина во износ од 33.000.000,00 денари; 

8. Реализација на проекти и активности одобрени 

согласно Програмата за инвестирање за 2014 год во из-

нос од 20.000.000,00 денари и 

9. Трошоци за спроведување на оваа програма во 

износ од 3.800.000,00 денари. 

 

V 

(1) Средствата од дел II став 1 на оваа програма врз 

основа на поднесена и одобрена апликација можат да 

се користат од следните субјекти: 

 

1) Oпштини или здружeнија на општини, општини-

те во градот Скопје и градот Скопје можат да користат 

средства за намени од дел IV точка 1 на оваа програма; 

2) Правни и физички лица можат да користат сред-

ства  за намени од дел IV   точки  3 и 4  на оваа прог-

рама; 

3) Непрофитни и невладини организации (вклучу-

вајќи универзитети и други научни институции) можат 

да користат средства за намените од дел IV  точки  2, 3 

и 4  на оваа програма и 

4) Невладини организации формирани за заштита 

на животната средина можат да користат средства за 

намените од дел IV точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма. 

 

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа 

програма е во согласност со Законот за контрола на 

државна помош.  

(3) Средствата од дел IV точка 6 на оваа програма 

ќе се реализираат со потпишување на Договор за кофи-

нансирање.  

(4) Средствата од дел IV точка 7 на оваа програма 

ќе се реализираат со потпишување на Договори за ко-

финансирање.  

(5) Средствата од дел IV точка 8 на оваа програма 

ќе се реализираат согласно Договорите за доделување 

на средства од Програмата за инвестирање во животна-

та средина за 2014 година.  

(6) Средствата од дел IV  точка 9 на оваа програма 

ќе се реализираат за исплата на  трошоци за стоки и ус-

луги за спроведување на оваа програма.  

 

VI 

Со средствата од оваа програма можат да бидат фи-

нансирани сите видови на трошоци за реализација на 

програми, проекти и други активности од областа на 

животната средина, освен за: 

1) Закуп на земјиште; 

2) Закуп  на постојни згради; 

3) Трошоци направени пред 1 јануари 2015 година; 

4) Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 

5) Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-

цирање за добивање средства од Програмата; 

6) Општи и административни трошоци на апликан-

тот; 

7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 

операции, и останати чисто финансиски трошоци;  

8) Законските обврски, казни и пенали и 

9) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а  кои не се поврзани со обуката на персо-

налот или пробното тестирање.  

 

VII 

Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа 

програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу 

Министерството за животна средина и просторно пла-

нирање и корисникот. 

 

VIII 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.  

 

Бр. 42-10377/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

6104. 

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИТЕ АКТ-

ИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа Програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-

ја за 2015 година,  Раздел 040.01 - Влада на Република 

Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 

463 – Трансфери до невладини организации, за финан-

сирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се ко-

ристат за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите, преку грантови за програ-

ми (проекти) во следниве приоритетни цели: 
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3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се спроведе согласно на 

добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со 
Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации. 

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија. 

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршување-
то на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секре-
таријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.1.2016 година. 

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на 
Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите 
резултати, до 28.2.2016 година. 

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 42-10440/1                                                                                                        Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година                                                                                               на Владата на Република 
      Скопје                                                                                                                             Македонија, 
                                                                                                                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6105. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 

23.12.2014 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Средствата за реализација на Програмата за изра-

ботка на просторни планови во Република Македонија 

за 2015 година се обезбедени во раздел 12101, програ-

ма 3, подпрограма 30, категорија 42, ставка 425 дого-

ворни услуги, утврдени во Буџетот на Република Маке-

донија за 2015 година во износ од 2.500.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-

ристат за: 

2.1. Просторен план за Скопски регион  - Предлог 

план                                                           550.000,00 ден.          

2.2. СЕА (Стратешка оцена на влијание) за Нацрт 

просторен план за Национален Парк Галичица 

300.000,00 ден. 

2.3. СЕА (Стратешка оцена на влијание ) за Нацрт 

просторен план за Национален Парк Маврово 

300.000,00 ден. 

2.4. Изработка на Нацрт просторен план за Нацио-

нален Парк Пелистер                              500.000,00 ден. 

2.5. Годишен извештај за спроведување на Прос-

торниот План на Република Македонија за 2014 година 

500.000,00 ден. 

2.6. Програма за посета на ЕЛС 

150.000,00 ден. 

2.7. Печатење и публикација на Просторен План на 

Република Македонија 

200.000,00 ден. 

 

3. За начинот и динамиката на спроведување на 

Програмата ќе се грижи Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-10787/1 Заменик на претседателот  

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6106. 

Врз основа на член 3 од Законот за инспекцијата 

на труд („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013 и 44/2014), а во 

врска со член 47 став 2 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 

44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 23 де-

кември 2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

 

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, 

орган во состав на Министерството за труд и социјална 

политика се именува Аљајдин Хавзиу . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 11433/1 Претседател на Владата 

23 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6107. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен 

регистар  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 

35/2011 и 43/2013), Владата на Република Македо-

нија на седницата одржана на 25 декември 2014 го-

дина, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ  

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Централниот регистар на Република Македонија, пора-

ди истек на мандатот се разрешуваат: 

- Благоја Србиновски 

- Љупка Миндошева 

- Димитар Самарџиевски 

- Исмаил Ебипи 
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2. За членови на Управниот одбор на Централниот 

регистар на Република Македонија, за време од три ме-

сеци се именуваат:  

- Благоја Србиновски 

- Љупка Миндошева 

- Димитар Самарџиевски 

- Исмаил Ебипи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 11476/1 Претседател на Владата 

25 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

6108. 

Врз основа на член 43-а став (6) од Законот за дано-

кот на додадена вредност  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број  44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 

33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 

102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14) 

министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТА-

ЈОТ ЗА ЗАДРЖАН ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕД-

НОСТ ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА  

И ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овoj правилник се пропишува формата и сод-

ржината на Извештајот за задржан данок на додадена 

вредност во постапка на присилна наплата и присилно 

извршување. 

 

Член 2 

(1) Извештајот за задржан данок на додадена вред-

ност во постапка на присилна наплата и присилно из-

вршување, се изготвува на образец ,,ДДВ-ПНПИ“, во 

електронска форма.  

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи 

следните елементи:  

- податоци за субјектот надлежен во постапката за 

присилна наплата, односно присилно извршување; 

- податoци за видот на постапката (постапка за при-

силна наплата или постапка за присилно извршување);  

- податок за видот на актот, како и негов број и да-

тум, а кој е основ за стекнување со сопственост на 

движните или недвижните добра (решението за преда-

вање на недвижноста на купувачот во владение или 

потврдата за извршена продажба согласно Законот за 

даночна постапка или заклучокот за извршена продаж-

ба согласно Законот за извршување);  

- податоци за субјектот кој е должник во постапката 

за присилна наплата, односно присилно извршување 

(вршител на прометот); 

- податоци за субјектот кој е стекнувач во поста-

пката за присилна наплата, односно присилно извршу-

вање (примател на прометот);  

- податоци за прометот (опис, количина, постигната 

крајна цена со вклучен данок на додадена вредност, да-

ночна основа, даночна стапка и данок на додадена 

вредност); 

- податоци за уплата (датум на целосна уплата на 

средства од страна на стекнувачот на доброто - прима-

телот на прометот, за примениот промет и датум на уп-

лата на данокот на додадена вредност за прометот од 

страна на субјектот надлежен во постапката за присил-

на наплата, односно присилно извршување); 

- податоци за составувачот и 

- податоци за потписникот. 

(3) Формата и содржината на Извештајот од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2015 

година. 

 

Бр.20-43224/3  

29 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

6109. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-

донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 10 

декември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за регулирање на 

права и обврски од солидарните погребни трошкови и 

услуги на Јавното претпријатие за комунални дејности 

„Комуналец“ Гевгелија бр.02-49/4 донесен од Управни-

от одбор на претпријатието на 21 јануари 2005 година, 

одобрен од Советот на општина Гевгелија како основач 

на 28 јануари 2005 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-

вод поднесена иницијатива на Петар Дебников од Гев-

гелија со Решение У.бр.38/2014 од 15 октомври 2014 

година, поведе постапка за оценување на уставноста и 

законитоста на Правилникот означен во точката 1 од 

оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на оспорениот Пра-

вилник со член 8 став 1 алинеја 3, член 9 став 2, член 

51 и член 55 од Уставот, со Законот за гробишта и пог-

ребални услуги („Службен весник на РМ“ бр.86/2008, 

156/2010 и 53/2011), со Законот за комунални дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 45/1997, 5/1999, 52/2001, 

45/2002, 16/2004 и 5/2009), Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на РМ“ бр.38/2004, 

77/2007, 103/2008 и 24/2011), како и со одредбите од 

Законот за облигационите односи („Службен весник на 

РМ“ бр.18/2001, 78/2001, 4/2002, 59/2002, 5/2003, 

84/2008, 81/2009 и 161/2009). 

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 

Правилникот со оспорениот правилник се регулираат 

правата и обврските што произлегуваат со собирањето 

и користењето на средствата од солидарните погребал-

ни трошкови и услуги. 

Во членот 2 од Правилникот се утврдени корисни-

ците на солидарните погребални трошоци: 

- Сите домаќинства чии членови се жители на град 

Гевгелија и ги имаат платено месечните сметки за ко-

мунални услуги кои ги содржат и солидарните погре-

бални услуги, а се водат во евиденцијата на ЈП „Кому-

налец“ Гевгелија како корисници на комунални произ-

води и услуги. 

- Домаќинствата кои се во потстанарски односи, а 

се жители на град Гевгелија и не се водат во евиденци-

јата во точката 1 на овој член, но ќе се стекнат со право 

на користење на тие права доколку сами се пријават во 

ЈПКД „Комуналец“ и го платат надоместокот за погре-

бални трошкови и услуги. 

- Потстанарите што по стапување во сила на овој 

Правилник ќе се населат и станат жители на град Гев-

гелија со пријавувањето во ЈПКД „Комуналец“, ќе пла-

ќаат надоместок за солидарните погребни трошкови и 

услуги од денот на нивното населување во Гевгелија, 

па со тоа ќе се здобијат и со право на користење на 

овие права. 

- Домаќинствата што се во странство, кои ќе се вра-

тат во град Гевгелија на постојано живеење и се стек-

нат со жителство на град Гевгелија, ќе можат да го ко-

ристат правото на солидарни погребални трошкови и 

услуги доколку го платат надоместокот од денот на 

пријавување на ЈПКД „Комуналец“. 

- Домаќинствата од друга вероисповест, жители на 

град Гевгелија можат да бидат корисници на правата 

од солидарните погребални трошкови и услуги самите 

се пријават во ЈПКД „Комуналец“ од денот на пријаву-

вањето. 

Во членот 3 од Правилникот е предвидено дека до-

маќинствата што ќе изјават дека не сакаат да го платат 

утврдениот надоместок за солидарни погребални трош-

кови и услуги од 120,00 денари месечно, а подоцна из-

разат желба да бидат вклучени ќе бидат должни да го 

платат надоместок во висина на износ што ќе се утврди 

сметано од денот кога изјавиле дека не сакаат да плаќа-

ат надоместок односно престанале да го плаќаат надо-

местокот. 

Во членот 4 од Правилникот е предвидено дека до-

колку покојниот се закопа во старо гробно место, од 

солидарните погребални тршокови и услуги, односно 

од пресметката ќе се изземат средствата за гробното 

место (локација) и бетонираниот рам. 

Во членот 5, пак, е предвидено дека резервација мо-

же да се изврши само со посебен договор за резерви-

рање. За резервирање ќе се плаќа според член 2 на Од-

луката за утврдување на надоместокот за солидарни 

погребални трошоци и услуги, за грбното место (лока-

ција) валоризирана со денот на резервацијата. 

Според член 6, лицето што не живее во Гевгелија и 

не е жител на град Гевгелија, а сака да биде погребан 

во Гевгелија ќе ја плати целокупната сума за потребни-

те трошоци и услуги. 

Во членот 7 е предвидено дека доколку дојде до 

двоспратност на гробното место, за вториот закоп ќе 

важи истото како во член 4 на овој Правилник. 

Во член 8 од Правилникот е предвидено дека до-

колку жител на град Гевгелија, чие домаќинство го 

плаќа надоместокот, почине во друго место во Репуб-

лика Македонија, надвор од Гевгелија надоместокот за 

превоз од местото на смртта до град Гевгелија ќе го 

плати во целост. 
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Во член 9 е предвидено дека при смрт на член од 

домаќинството правото на користење на солидарни 

погребни трошоци и услуги ќе се докажува со платени-

те сметки за комунални услуги (да нема заостанат 

долг) или со потврда од финансова служба на претпри-

јатието. 

Според член 10 од Правилникот ЈПКД „Комуна-

лец“ ќе води грижа за навремено собирање на солидар-

ните погребални трошкови и услуги. 

Доколку корисникот ги нема платено сметките, ЈП 

„Комуналец“ има право да ги наплати сметките или да 

го укине правото на корисникот од солидарните погре-

бални трошкови и услуги. 

Во член 11, пак е предвидено дека ЈПКД „Комуна-

лец“ е должен да води посебна евиденција на сите ко-

рисници на солидарните погребални трошкови и ус-

луги. 

Според член 12 измени и дополнување на Правил-

никот ќе се вршат на ист начин и постапка на кој е до-

несен. 

Во членот 13 е предвидено дека Правилникот ста-

пува во сила 8 дена од денот на добивање согласност 

од Советот на општината Гевгелија. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 7 од Уставот 

на Република Македонија, владеењето на правото и 

слободата на пазарот и претприемништвото се темелни 

вредности на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Согласно член 9 од Уставот на Република Македо-

нија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата 

на кожата, националното и социјалното потекло, поли-

тичкото и верското уверување, имотната и општестве-

ната положба. Граѓаните пред Уставот и законите се 

еднакви. 

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. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слобода-

та на пазарот и претприемништвото. Републиката обез-

бедува еднаква правна положба на сите субјекти на па-

зарот. Слободата на пазарот и претприемништвото мо-

жат да се ограничат со закон единствено заради одбра-

на на Републиката, зачувувањето на природата, живот-

ната средина или здравјето на луѓето. 

Според член 2 од Законот за гробишта и погребал-

ни услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.86/2008,156/2010, 53/2011 и 26/2013), гробиш-

тата како добра во општа употреба се во сопственост 

на Република Македонија, уживаат посебна заштита и 

се користат под услови и на начин утврдени со овој за-

кон. 

Согласно член 3 став 1 точка 13 од наведениот за-

кон, Оператор на погребални услуги е физичко или 

правно лице кое врши работи на преземање на умрено-

то лице од местото каде починало, превезување до 

мртовечница, чување, опремување и превоз на умрено-

то лице до местото на погреб, погребување или креми-

рање. 

Во членот 4 став 2 од Законот е предвидено дека 

вршењето на дејноста управување со гробишта и врше-

ње на дејноста погребални услуги се неспоиви. 

Според член 5 од Законот управувањето со гробиш-

тата и давањето на погребални услуги како дејности од 

јавен интерес во надлежност на единиците на локална-

та самоуправа, се вршат под услови и начин утврдени 

со овој закон. 

Според член 5 став 1 точка 12 од Законот за кому-

налните дејности („Службен весник на Република Ма-

кедонија“бр.95/2012,163/2013 и 42/2014) покрај други-

те како комунални дејности во смисла на овој закон се 

одржување на гробишта, крематориуми и давање на 

погребални услуги, под што се подразбира определу-

вање, изградба и одржување на гробиштата,гробните 

места, гробниците, придружните објекти и инфрас-

труктурата во гробиштата и давање погребални услуги, 

како што се преземање, чување,опремување и превоз 

на умрените до местото за погреб и погреб или креми-

рање. 

Во преодните и завршни одредби односно во члено-

вите 45 и 47 од наведениот закон е предвидено дека 

јавните претпријатија формирани од Владата на Репуб-

лика Македонија,општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје, за вршење на одделни кому-

нални дејности и правните и физички лица регистрира-

ни за вршење на комунална дејност, се должни своето 

работење да го усогласат со одредбите од овој закон во 

рок од една година од денот на влегувањето во сила на 

овој закон, а според член 47 со денот на влегувањето 

во сила на овој закон престанува да важи Законот за 

комуналните дејности („Службен весник на Република 

Македонија” број 45/97, 23/99, 45/2002, 16/2004 и 

5/2009). 

Во членот 2-а од Законот за јавните претприја-

тија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

38/96, 6/2002 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 

6/12,119/13 и 27/2014), во јавните претпријатија и 

друштвата кои вршат дејност од јавен интерес подле-

жат на правилата на конкуренција, освен во случаите 

кога примената на тие правила би го спречило вршење-

то на услугите од јавен интерес. Јавните претпријатија 

и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес имаат 

еднаков третман во вршењето на услугите од јавен ин-

терес, освен ако поради посебен интерес не им се доде-

лат ексклузивни или посебни права." 

Со Законот за заштита на конкуренцијата („ Служ-

бен весник на Република Македонија“бр.145/10 136/11 

и 27/2014), се уредуваат забранетите облици на спречу-

вање, ограничување или нарушување на конкуренци-

јата, мерките и постапките во врска со ограничувањата 

на конкуренцијата,со цел обезбедување слободна кон-

куренција на домашниот пазар заради поттикнување на 

економска ефикасност и благосостојба на потрошува-

чите. Член 3 од наведениот закон се применува на об-

лиците на спречување, ограничување или нарушување 
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на конкуренцијата (во натамошниот текст: нарушување 

на конкуренцијата) што произведуваат дејство на тери-

торијата на Република Македонија, дури и кога тие 

произлегуваат од акти и дејствија сторени или преземе-

ни надвор од територијата на Република Македонија.  

Овој закон, покрај другото, се применува и на јавни 

претпријатија, претпријатија на кои им е доверено из-

вршување на услуги од општ економски интерес, кои 

по својата природа претставуваат монополи кои приби-

раат приходи или имаат посебни и ексклузивни права 

или концесии, освен во случаите кога примената на од-

редбите од овој закон би го спречило извршувањето на 

надлежностите утврдени со закон или за кои што тие 

субјекти се основани.  

Според член 11 став 1 од Законот, забранета е секо-

ја злоупотреба на доминантната позиција од едно или 

повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов 

суштински дел. 

Во ставот 2 од наведениот член е предвидено дека: 

Злоупотребата од ставот (1) на овој член особено 

постои во случај на:  

1) директно или индиректно наметнување на нефер 

куповни или продажни цени или други нефер услови 

на тргување;  

2) ограничување на производството, пазарите или 

техничкиот развој на штета на потрошувачите;  

3) примена на различни услови за исти или слични 

правни работи со други трговски партнери, со што се 

ставаат во понеповолна конкурентска позиција;  

4) условување на склучување договори со прифаќа-

ње од другите договорни страни дополнителни об-

врски, што по својата природа или согласно со тргов-

ските обичаи, не се во врска со предметот на договорот 

и други. 

За заштита на конкуренцијата согласно наведениот 

Закон се формира Комисија за заштита на конкуренци-

јата која согласно член 28 ја контролира примената на 

одредбите на овој закон, Законот за државната помош 

и прописите донесени врз основа на овие закони, ги 

следи и анализира состојбите на пазарот до степен пот-

ребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, 

води управни постапки и донесува одлуки во управна 

постапка согласно со одредбите од овој закон и Зако-

нот за државната помош. 

За прекршоците определени со овој закон, надле-

жен прекршочен орган е Комисијата за заштита на кон-

куренцијата. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува 

правила и мерки за заштита на конкуренцијата и мерки 

за воспоставување на ефективна конкуренција. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата дава мис-

лење по предлози на закони и други акти со кои се уре-

дуваат прашања што се однесуваат на економската ак-

тивност, а кои можат да имаат влијание на конкуренци-

јата на пазарот и во писмена форма го доставува до 

надлежниот орган.  

Во Законот за облигационите односи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 78/2001, 

04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008 ,81/2009 и 30/2009) 

покрај другото, е предвидено дека: учесниците во об-

лигациониот однос се рамноправни; во засновувањето 

на облигационите односи и остварувањето на правата и 

обврските од тие односи учесниците се должни да се 

придржуваат кон начелото на совесност и чесност; заб-

рането е вршењето на право од облигационите односи 

спротивно на целта заради која е тоа со закон установе-

но или признаено; забрана на создавање и искористува-

ње на монополска положба; во засновувањето на обли-

гационите односи учесниците не можат да установат 

права и обврски со кои за кој и да е од нив или за друг 

се создава или се искористува монополската положба 

на пазарот. 

Tргнувајќи од анализата на наведените уставни од-

редби одредбите од законите на кои се повикува под-

носителот на иницијативата како и содржината на ос-

порениот правилник наспрема наводите во иницијати-

вата Судот оцени дека основано може да се постави 

прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со 

Уставот и законите кои ги посочува подносителот на 

иницијативата.  

Ова од причина што слободата на пазарот и прет-

приемништвото е уставно загарантирана слобода која 

може да се ограничи само со закон и во три уставно ут-

врдени ситуации и тоа заради одбрана на Републиката, 

зачувувањето на природата и на животната средина 

или на здравјето на луѓето, при што Републиката обез-

бедува еднаква правна положба на сите субјекти на па-

зарот и презема мерки против монополската положба 

или монополското однесување на пазарот. Во однос на 

добрата од општ интерес за Републиката, кои како так-

ви се утврдуваат со закон и во кои спаѓаат и добрата во 

општа употреба, Уставот определува дека уживаат по-

себна заштита и се користат под услови и на начин ут-

врдени со закон. 

Законот за гробишта и погребални услуги опреде-

лува дека гробиштата се добра во општа употреба во 

сопственост на Република Македонија, членот 4 од За-

конот предвидува посебна заштита на гробиштата како 

добро во општа употреба, така што определува управу-

вањето со гробиштата да биде посебна дејност одвоена 

од дејноста давање погребални услуги. 

Со оглед на фактот што во конкретниов случај исто 

јавно претпријатие основано од општината управува со 

гробиштата како добра во општа употреба и дава пог-

ребални комунални услуги основано се поставува пра-

шањето дали на тој начин на ова претпријатие му се 

овозможува монополска положба односно монополско 

однесување на пазарот. 
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Според мислењето на Судот, со овозможувањето на 

ова комунално претпријатие да управува и да врши 

погребални услуги се доведуваат во прашање наведе-

ните уставни и законски одредби. 

Воедно, Судот смета дека со оспорениот правил-

ник, а посебно со членовите 9 и 10 од правилникот јав-

ното претпријатие кое врши наплата на сметки за вода, 

ѓубретарина и друго искористувајќи ја својата моно-

полска положба кое истовремено врши дејност на уп-

равување со гробиштата и давање на погребални услу-

ги им наметнува обврска на корисниците, односно ги 

условува во смисла на тоа што граѓаните за да можат 

да ги користат средствата од солидарниот фонд за пог-

ребални услуги мора да ги подмират давачките кои се 

однесуваат за неплатени сметки за вода и ѓубретарина. 

Имено, наместо ова претпријатие правото да ги напла-

ти сметките за другите комунални услуги со поднесу-

вање на вообичаени правни лекови, ги условува граѓа-

ните кои уплатувале во солидарниот фонд да ги нами-

рат заостанатите или неплатените сметки па дури и да 

ги исклучи од правото да ги користат средствата од со-

лидарниот фонд за погребални услуги, со што според 

Судот се доведува во прашање уставното начело на 

владеење на правото и начелата утврдени во Законот за 

облигационите односи. 

6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа решение. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 

У.бр.38/2014 Претседател 

10 декември 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

6110. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  19.12.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ленка Бабановска, судија на Основниот суд Куманово, 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година. 
 

Бр. 07-2099/3 Судски совет 
19 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

6111. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Павлина Христовска, судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.  
 

Бр. 07-2101/1 Судски совет 
19 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

6112. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Љубин Алексијевски, судија на Основниот суд Охрид, 

поради навршени 64 години. 
Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.  
 

Бр. 07-2192/1 Судски совет 
19 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
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6113. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  19.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Викторија Кировска, судија на Основниот суд Стру-

мица,  поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.  

 

Бр. 07-2192/2 Судски совет 

19 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6114. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013,  41/2014 и 151/2014), член 28 од За-

конот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 

32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 

96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 

135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од За-

конот за данокот на додадена вредност („Службен вес-

ник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 

33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14 и 130/14), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 

начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 

надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-

тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-

ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енерге-

тика на Република Македонија, на седницата одржана 

на 29.12.2014 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 можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 25,821 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 27,312 

   

б) Дизел гориво                                             ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 28,341 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 27,899 

   

г) Мазут                                                           ден/кг 

- М-1 НС                                                       до 19,428 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини                                       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 62,00 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98                                 до 63,50 

 

б) Дизел гориво                                              ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            52,50 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 41,50 

 

г) Мазут                                                             ден/кг 

- М-1 НС                                                       до 24,448 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “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: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 0,080 

 

б) Дизел гориво                                              ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,030 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 0,040 

 

г) Мазут                                                            ден/кг 

- М-1 НС                                                        до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

а) Моторни бензини                                       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 0,890 

 

б) Дизел гориво                                              ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,300 

 

   

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 0,300 

   

г) Мазут                                                           ден/кг 

- М-1 НС                                                        до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 22,051 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 21,831 

 

б) Дизел гориво                                             ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 12,121 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 3,230 

   

г) Мазут                                                            ден/кг 

- М-1 НС                                                         до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.12.2014 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-2852/1  

29 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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6115. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3) и член 24 

став (2) од Законот за енергетика  („Службен весник на 

РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на 

седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА СНАБДУВАЧ 

ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и усло-

вите за пресметување, одобрување и контрола на крај-

ните цени на природниот гас за потрошувачите што се 

снабдуваат преку снабдувачот во краен случај за при-

роден гас. 

(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на 

правните лица кои што врз основа на лиценци издаде-

ни од Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија ја вршат дејноста снабдување во кра-

ен случај со природен гас и потрошувачите на приро-

ден гас што се снабдуваат со природен гас преку снаб-

дувач во краен случај. 

 

Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Правилник 

го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на приро-

ден гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од 

1,01325 bar и температура од 20 °C; 

2) „ден“ претставува временски период од 24 кон-

тинуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој ка-

лендарски ден до 08:00 часот во следниот календарски 

ден; 

3) „месец“ претставува временски период од 08:00 

часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 

часот од првиот ден на идниот календарски месец; 

4) „година“ претставува временски период сметано 

од 08:00 часот од првиот ден во календарската година 

до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска го-

дина; 

5) „директен потрошувач“ значи потрошувач на 

природен гас поврзан директно на преносниот систем; 

6) „дистрибутивен потрошувач“ значи потрошуач 

на природен гас поврзан на дистрибутивен систем; 

7) „тарифи за пренос“ значи тарифа за ангажиран 

капацитет, тарифи за пренесена количина на природен 

гас во преносниот систем за директни и дистрибутивни 

потрошувачи и тарифа за управување со системот за 

природен гас, утврдени со Одлука на Регулаторна ко-

мисија за енергетика врз основа на Тарифниот систем 

за пренос на природен гас; 

8) „тарифа за дистрибуција“ значи тарифа за дис-

трибуирана количина природен гас во дистрибутивни-

от систем, утврдена со Одлука на Регулаторна комиси-

ја за енергетика врз основа на Тарифниот систем за 

дистрибуција на природен гас. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој 

Правилник го имаат значењето на одделните поими де-

финирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „преносен систем“ се употребува наместо пои-

мот „систем за пренос на природен гас (преносен сис-

тем за природен гас)“ како што е дефиниран во Законот 

за енергетика; 

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот 

„мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за 

природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за 

енергетика; 

3) „оператор на преносен систем“ се употребува на-

место поимот „оператор на системот за пренос на при-

роден гас“ како што е дефиниран во Законот за енерге-

тика; 

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува на-

место поимот „оператор на преносна мрежа за приро-

ден гас“ како што е дефиниран во Законот за енерге-

тика; 

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо 

поимот „систем за дистрибуција на природен гас (дис-

трибутивен систем за природен гас)“, како што е дефи-

ниран во Законот за енергетика; 

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употре-

бува наместо поимот „оператор на систем за дистрибу-

ција на природен гас“, како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика. 

 

Член 3 

(1) Крајните цени на природниот гас од членот 1 на 

овој Правилник што ги плаќаат потрошувачите треба 

да ги покријат следниве надоместоци: 

1) Надоместок за управување со преносниот систем 

за директните потрошувачи и за дистрибутивните пот-

рошувачи приклучени на дистрибутивен систем пов-

рзан со преносниот систем. 

2) Надоместок за пренос на природен гас за дирек-

тните потрошувачи. 

3) Надоместок за пренос на природен гас за дистри-

бутивните потрошувачи приклучени на дистрибутивен 

систем поврзан со преносниот систем. 

4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем. 

5) Надоместокот за снабдување во краен случај со 

природен гас. 

6) Надоместокот за потрошената количина приро-

ден гас. 
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(2) Надоместоците од ставот (1) точки 1) до 5) на 

овој член се пресметуваат во согласност со Тарифниот 

систем за продажба на природен гас за снабдувач во 

краен случај. 

(3) Надоместокот за потрошената количина на при-

роден гас од точката 6) од ставот (1) на овој член се 

пресметува врз основа на цената на природниот гас ут-

врдена во согласност со Правилата за набавка на при-

роден гас. 

 

II. КРАЈНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

Член 4 

(1) Крајната цена на природниот гас ја утврдува Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секој календар-

ски месец од регулираниот период врз основа на пред-

лог доставен од снабдувачот во краен случај, изготвен 

во согласност со Правилата за набавка на природен гас. 

(2) Регулираниот период од ставот (1) на овој член 

е определен со Тарифниот систем за продажба на при-

роден гас за снабдувач во краен случај. 

(3) Правилата од став (1) на овој член ги изготвува 

снабдувачот во краен случај и истиот е должен да ги 

достави до Регулаторната комисија за одобрување нај-

доцна 60 дена пред почетокот на секој регулиран пе-

риод. 

(4) Правилата од ставот (1) на овој член треба да ги 

содржат условите, начинот и постапката на набавките, 

како и елементите  и начинот на формирање на крајна-

та цена на природниот гас. 

(5) Снабдувачот во краен случај е должен набавката 

на природен гас да ја врши според Правилата од ставот 

(1) на овој член.  

 

III. БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАЈНА ЦЕНА 

НА ПРИРОДНИОТ ГАС 

 

Член 5 

(1) Снабдувачот во краен случај е должен да подне-

се до Регулаторната комисија за енергетика барање за 

одобрување на примена на крајната цена за секој ка-

лендарски месец од регулираниот период, во кој ќе 

врши набавка на природен гас за снабдување во краен 

случај. 

(2) Барањето за одобрување на крајната месечна це-

на се поднесува до Регулаторната комисија за енерге-

тика најмногу 5 дена по истекот на претходниот кален-

дарски месец, при што снабдувачот во краен случај  за 

кој што треба да се одобри крајната цена, при што 

снабдувачот во краен случај за природен гас ги наведу-

ва причините за промена и ја приложува потребната 

документација за оправданоста на промената, односно 

доставува: 

1) податоци за реализирани испорачани количини 

на природен гас за претходниот месец; 

2) податоци за планирани количини на природен 

гас за тековниот и следниот календарски месец; 

3) копии од фактурите за плаќање на испорачаните 

количини на природен гас на трговците со природен 

гас кои што доставиле најповолна цена за природен гас 

согласно утврдените критериуми со Правилата за на-

бавка на природен гас; 

4) сертификат за квалитетот на испорачаниот при-

роден гас;  

5) други податоци по барање на Регулаторната ко-

мисија за енергетика, и  

6) изјава за веродостојност на доставените пода-

тоци, на образец содржан во Прилогот 1 кој што соста-

вен дел на овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

во рок од 3 дена од приемот на барањето од ставот (1) 

на овој член да донесе одлука за одобрување на крајна-

та месечна цена за следниот календарски месец и иста-

та да ја објави во „Службен весник на Република Маке-

донија“ и на својата веб страница. 

(4) Снабдувачот во краен случај е должен да ја обја-

ви одлуката од став (3) на овој член на својата веб стра-

ница во рок од најмногу три работни дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија. 

 

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 

за енергетика 

 

Член 6 

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија, соодветно се применуваат на организирањето и 

одржувањето на подготвителната седница и редовната 

седница на Регулаторната комисија за енергетика.  

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за цена на природен 

гас за снабдувач во краен случај („Службен весник на 

РМ“ бр.19/13). 

 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

 

Бр. 01-2854/1  

29 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

6116. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 154 став 2, а во 

врска со член 18 став 1 алинеји 2 и 20, член 20 став 1 

алинеја 10 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 

132/14) и член 126 од Законот за општата управна по-

стапка („Службен весник на Република македонија“ бр. 

38/05, 110/08 и 51/11), член 15 став 1 алинеји 2 и 19 и 

член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска со Јав-

ниот повик за замена на постојните дозволи за вршење 

радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско 

или радио емитување бр.08-5978/1 од 4.12.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

180/14) и доставените Пријави за замена на постојните 

дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување во сог-

ласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги: Уп 1 бр.08-586 од 15.12.2014 г., бр.08-594 

од 15.12.2014 г., бр.08-556 од 15.12.2014 г., бр.08-538 

од 13.12.2014 г., бр.08-529 од 12.12.2014 г., бр.08-612 

од 15.12.2014 г., бр.08-611 од 15.12.2014 г., бр.08-596 

од 15.12.2014 г., бр.08-540 од 13.12.2014 г., бр.08-593 

од 15.12.2014 г., бр.08-558 од 15.12.2014 г., бр.08-608 

од 15.12.2014 г., бр.08-601 од 15.12.2014 г., бр.08-548 

од 15.12.2014 г., бр.08-607 од 15.12.2014 г., бр.08-553 

од 15.12.2014 г., бр.08-595 од 15.12.2014 г., бр.08-600 

од 15.12.2014г., бр.08-664 од 18.12.2014 г., бр.08-534 од 

13.12.2014 г., бр.08-535 од 13.12.2014 г., бр.08-539 од 

13.12.2014 г., бр.08-574 од 15.12.2014 г., бр.08-624 од 

16.12.2014 г., бр.08-547 од 15.12.2014 г., бр.08-662 од 

18.12.2014 г., бр.08-549 од 15.12.2014 г., бр.08-669 од 

18.12.2014 г., бр.08-575 од 15.12.2014 г., бр.08-658 од 

18.12.2014 г., бр.08-570 од 15.12.2014 г., бр.08-559 од 

15.12.2014 г., бр.08-550 од 15.12.2014 г., бр.08-666 од 

18.12.2014 г., бр.08-587 од 15.12.2014 г., бр.08-560 од 

15.12.2014 г., бр.08-557 од 15.12.2014 г.,  бр.08-668 од 

18.12.2014 г., бр.08-599 од 15.12.2014 г., бр.08-585 од 

15.12.2014 г., бр.08-652 од 18.12.2014 г., бр.08-665 од 

18.12.2014 г., бр.08-651 од 18.12.2014 г., бр.08-649 од 

18.12.2014 г., бр.08-650 од 18.12.2014 г., бр.08-667 од 

18.12.2014 г., бр.08-660 од 18.12.2014 г., бр.08-655 од 

18.12.2014 г., бр.08-661 од 18.12.2014 г., бр.08-622 од 

16.12.2014 г., бр.08-626 од 16.12.2014 г., бр.08-615 од 

16.12.2014 г., бр.08-614 од 16.12.2014 г., бр.08-623 од 

16.12.2014 г., бр.08-656 од 18.12.2014 г., бр.08-572 од 

15.12.2014 г., бр.08-554 од 15.12.2014 г., бр.08-663 од 

18.12.2014 г., бр.08-617 од 16.12.2014 г.,  бр.08-576 од 

15.12.2014 г., бр.08-610 од 15.12.2014 г., бр.08-563 од 

15.12.2014 г., бр.08-589 од 15.12.2014 г., бр.08-584 од 

15.12.2014 г., бр.08-598 од 15.12.2014 г., бр.08-551 од 

15.12.2014 г., бр.08-592 од 15.12.2014 г., бр.08-530 од 

12.12.2014 г., бр.08-578 од 15.12.2014 г., бр.08-579 од 

15.12.2014 г., бр.08-590 од 15.12.2014 г., бр.08-546 од 

15.12.2014 г., бр.08-597 од 15.12.2014 г., бр.08-580 од 

15.12.2014 г., бр.08-591 од 15.12.2014 г., бр.08-531 од 

12.12.2014 г., бр.08-609 од 15.12.2014 г., бр.08-552 од 

15.12.2014 г., бр.08-613 од 15.12.2014 г., бр.08-605 од 

15.12.2014 г., бр.08-573 од 15.12.2014 г., бр.08-627 од 

16.12.2014 г., бр.08-543 од 14.12.2014 г., бр.08-541 од 

13.12.2014 г., бр.08-654 од 18.12.2014 г., бр.08-603 од 

15.12.2014 г., бр.08-648 од 18.12.2014 г., бр.08-653 од 

18.12.2014 г., бр.08-565 од 15.12.2014 г., бр.08-537 од 

13.12.2014 г., бр.08-673 од 18.12.2014 г., бр.08-628 од 

16.12.2014 г., бр.08-619 од 16.12.2014 г., бр.08-616 од 

16.12.2014 г., бр.08-675 од 18.12.2014 г., бр.08-568 од 

15.12.2014 г., бр.620 од 16.12.2014 г.,  бр.08-544 од 

14.12.2014 г., бр.08-562 од 15.12.2014 г., бр.08-525 од 

12.12.2014 г., бр.08-643 од 17.12.2014 г., бр.08-566 од 

15.12.2014 г., бр.08-571 од 15.12.2014 г., бр.08-676 од 

18.12.2014 г., бр.08-602 од 15.12.2014 г., бр.08-542 од 

13.12.2014 г., бр.08-561 од 15.12.2014 г., бр.08-523 од 

12.12.2014 г., бр.08-671 од 18.12.2014 г., бр.08-577 од 

15.12.2014 г., бр.08-618 од 16.12.2014 г., бр.08-621 од 

16.12.2014 г., бр.08-564 од 15.12.2014 г., бр.08-677 од 

18.12.2014 г., бр.08-604 од 15.12.2014 г., бр.08-536 од 

13.12.2014 г., бр.08-674 од 18.12.2014 г., бр.08-625 од 

16.12.2014 г., бр.08-524 од 12.12.2014 г., бр.08-642 од 

17.12.2014 г., бр.08-532 од 13.12.2014 г., бр.08-533 од 

13.12.2014 г., бр.08-567 од 15.12.2014 г., бр.08-672 од 

18.12.2014 г., бр.08-588 од 15.12.2014 г., бр.08-657 од 

18.12.2014 г., бр.08-678 од 18.12.2014 г., бр.08-555 од 

15.12.2014 г., бр.08-545 од 14.12.2014 г., бр.08-659 од 

18.12.2014 г., бр.08-670 од 18.12.2014 г., бр.08-704 од 

25.12.2014 г., бр.08-710 од 26.12.2014 г., а во соглас-

ност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-

6553/3 од 27.12.2014 година, на својата 24-та седница 

одржана на 27.12.2014 година, ја донесе следната   

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА ПОСТОЈНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ СО НОВИ ДОЗВО-

ЛИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ИЛИ РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 

 

1. Се заменуваат постојните дозволи за вршење ра-

диодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско 

или радио емитување, на 133 (сто триесет и три) радио-

дифузери, и тоа:  

 

1.1. На државно ниво,  

(за подрачје на целата територија на Република Ма-

кедонија) 

 

1.1.1) За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, и тоа:  

 

1. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М 

ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик и на македонски јазик 

 

2. Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДО-

ОЕЛ Скопје 
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- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
3. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДО-

ОЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИ-

ТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
5. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
1.1.2) За дигитална телевизија преку сателит, и 

тоа:  
 
1. Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДО-

ОЕЛ Штип 
- формат на програмскиот сервис: претежно инфор-

мативен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје 
 - формат на програмскиот сервис: претежно заба-

вен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
3. Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ 

Скопје 
- формат на програмскиот сервис: општ формат во 

кој застапените видови програми ги оставруваат сите 
три медиумски функции;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИ-

ТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје  
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
5. Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 
- формат на програмскиот сервис: општ формат во 

кој застапените видови програми ги оставруваат сите 
три медиумски функции;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

1.1.3) За радио – преку терестријален предава-

тел, со користење на фреквенции, и тоа:  

1. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕ-

НА 5 Петров,Јаневски, и Гушев ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко говорно 

– радио од специјализиран формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 

77 ДООЕЛ Штип 

- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно информативен општ формат;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

3. Радиодифузно трговско друштво РОС МЕТРО-

ПОЛИС РАДИО ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛО-

БОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: говорно радио со 

претежно информативен општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

1.2. На регионално ниво 

 

1.2.1 За дигитална терестријална телевизија – те-

левизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со 

подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:  

 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИ-

ОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и ромски јазик; 

 

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДОО-

ЕЛ с.Љубин,Сарај 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

бошњачки јазик и на македонски јазик;  

 

3. Трговско Радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО-

ЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик и на турски јазик; 

 

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДОО-

ЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
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- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

5. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ 

ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на албански јазик; 

 

6. Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ 

ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

ромски јазик и на македонски јазик; 

 

1.2.2 За телевизија преку јавна електронска ко-

муникациска мрежа која не користи ограничен ре-

сурс, со подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, 

и тоа:  

 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН 

ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ-Манчев ДОО 

Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

 1.2.3. За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д1 - Црн Врв/Велес 

и тоа:  

 

1. Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ 

Кавадарци 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

1.2.4 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д2 - Страцин 

 

1. Трговско радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕ-

ВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на албански јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИ-

ТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје  

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

1.2.5 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д3 - Туртел 

 

1. Трговско радиодифузно друштво за телевизиски 

активности ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво телевизија 

ИРИС ДОО Штип 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО 

Штип 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

   

1.2.6 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д4 - Боскија 

 

1. Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ 

ВИС ДООЕЛ Струмица 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕКАНАЛ 

А1 ДООЕЛ Струмица 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво телевизија 

КОБРА ДОО Радовиш 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
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1.2.7 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д5 – Пелистер 

 

1. Трговско радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА 

ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на албански јазик; 
 

2. Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 
општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 
општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
албански јазик и на македонски јазик; 

 

1.2.8 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д6 – Мали Влај 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА 

ТВ 02 ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик и на албански јазик; 

 

1.2.9 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д7 – Стогово 
 

1. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ 
ДООЕЛ Дебар 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 
општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик, на албански јазик и на турски јазик; 

 

1.2.10 За дигитална терестријална телевизија – 

телевизија преку дигитален терестријален мултип-

лекс, со подрачје за емитување Д8 – Попова Шапка 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС, Зла-

те ДООЕЛ Тетово 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Ме-

ваип ДООЕЛ Тетово 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА - ТЕ-

ТОВО ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на албански јазик; 

 

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИ-

МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик; 

 

1.2.1 За радио со подрачје за емитување Д1-Црн 

Врв/Скопје, и тоа: 

 

1. Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА Џа-

вит ДООЕЛ с.Арачиново Арачиново 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА 

Ранко ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на српски јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ 

ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 

 

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЗОНА 

М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

5. Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС 

РАДИО КЛАСИК ФМ ДООЕЛ Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

6. Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ 

ДОО Скопје 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 



 Стр. 72 - Бр. 198                                                                             29 декември 2014 
 

7. Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО 

ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
8. Радиодифузно трговско друштво РАДИО РОСА - 

АБ ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
9. Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ 

Скопје 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио од општ формат во кое застапените видови 
програми остваруваат најмалку две од трите медиум-
ски функции; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
10. Трговско радиодифузно друштво СИТИ РАДИО 

ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
11. Радиодифузно трговско друштво СКАЈ РАДИО 

Теодор ДООЕЛ-Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
12. Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РА-

ДИО ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно забавен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
13. ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 
- формат на програмскиот сервис: говорно радио со 

претежно забавен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
14. Трговско радиодифузно друштво ФОЛК-РА-

ДИО ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
15. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 

ФОРТУНА Виолета ДООЕЛ Скопје 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од специјализиран формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

16. Трговско радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ Љуп-

чо ДООЕЛ-Скопје 

- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно образовен општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

17. Универзитет „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во 

Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕР-

ЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 

- формат на програмскиот сервис: програмски сер-

вис наменет за студенти; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

1.3. На локално ниво 

 

1.3.1 За телевизија преку јавна електронска ко-

муникациска мрежа која не користи ограничен ре-

сурс со подрачје за емитување: 

 

- Општина Куманово, Општина Липково и Општи-

на Старо Нагоричане  

 

1. Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ 

Гордана ДООЕЛ Куманово 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ 

ФЕСТА ДООЕЛ Куманово 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик 

 

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ХАНА, 

Мевљан ДООЕЛ Куманово 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 

 

- Општина Кочани, Општина Виница, Општина Че-

шиново – Облешево и Општина Зрновце 

 

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик;  

 

2. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
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- Општина Пробиштип и Општина Кратово 

 

1. Трговско радиодифузно друштво ПРОТЕЛ ДОО-

ЕЛ Пробиштип 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Радовиш и Општина Конче 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДОО-

ЕЛ Радовиш 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Струмица, Општина Василево, Општина 

Босилово и Општина Ново Село 
1. Трговско друштво за радиодифузија ИНТЕЛ 

ДОО Струмица 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
-  Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општи-

на Богданци и Општина Дојран 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО 

Гевгелија 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Велес, Општина Чашка и Општина 

Градско 
 
1. Трговско радиодифузно друштво телевизија КА-

НАЛ-21 ДООЕЛ Велес 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН 

Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес 
- формат на програмскиот сервис: општ формат во 

кој застапените видови програми ги остваруваат сите 
три медиумски функции; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
- Општина Свети Николе и Општина Лозово 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО 

Свети Николе 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Долнени, Општина Прилеп и Општина 

Кривогаштани 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ 
ДООЕЛ с.Лажани, Долнени 

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 
општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик и на босански јазик; 

 
- Општина Битола, Општина Могила, Општина Но-

ваци и Општина Ресен 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС 

Битола ДООЕЛ 
- формат на програмскиот сервис: општ формат во 

кој застапените видови програми ги остваруваат сите 
три медиумски функции;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
- Општина Охрид и Општина Дебрца 
 
1. Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески 

ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Струга и Општина Вевчани 
 
1. Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИ-

НА Мазар Татеши,Струга ДООЕЛ 
- формат на програмскиот сервис: општ формат во 

кој застапените видови програми ги остваруваат сите 
три медиумски функции;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
албански јазик и на македонски јазик; 

 
2. Трговско друштво за радиодифузна дејност 

СПЕКТРА,општина Лабуништа ДООЕЛ 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Дебар, Општина Центар Жупа, Општина 

Маврово и Ростуше 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДО-

ОЕЛ Дебар 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик и на македонски јазик; 
 
- Општина Кичево, Општина Пласница и Општина 

Македонски Брод 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДО-

ОЕЛ Кичево 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик и на македонски јазик; 
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2. Трговско радиодифузно друштво ТВ-АНИСА 
ДООЕЛ с.Пласница – Пласница 

- формат на програмскиот сервис: општ формат во 
кој застапените видови програми ги остваруваат сите 
три медиумски функции; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
- Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегу-

новце, Општина Желино и Општина Брвеница 
 
1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
 
- Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Оп-

штина Боговиње 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми 

ДООЕЛ Гостивар 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
2. Tрговско Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИ-

ЗИЈА ДООЕЛ Гостивар 
- формат на програмскиот сервис: претежно забавен 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик; 
 
1.3.2. За радио со подрачје за емитување на:  
 
- Општина Берово 
 
1. Трговско радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО 

ПЛУС ДООЕЛ Берово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Битола 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 Би-

тола ДООЕЛ 
- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно 

радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско Радио-дифузно Друштво РАДИО АК-

ТУЕЛ Битола ДООЕЛ 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
3. Трговско Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ 

Битола 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 

4. Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДО-
ОЕЛ Битола 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
5. Универзитет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Би-

тола, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА 

- формат на програмскиот сервис: програмски сер-
вис наменет за студенти; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
- Општина Валандово 
 
1. Трговско радиодифузо друштво РАДИО ВА-

ЛАНДОВО ДОО Валандово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Велес 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ГОЛДИ ДОО-

ЕЛ Велес 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО МЕ-

РАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно забавен општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Виница 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА 

КОСТА ДООЕЛ Виница 
- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно 

радио од општ формат 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Гостивар 
 
1. Трговско радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 

Раде ДООЕЛ Гостивар 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-

ФМ ДООЕЛ Гостивар 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
- Општина Гевгелија 
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1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ТАЈМ 
Павле ДООЕЛ Гевгелија 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
- Општина Дебар 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕР-

ЛИН ДООЕЛ Дебар 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
 
- Општина Делчево 
 
1. Трговско Радиодифузно друштво за радиоактив-

ности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик;  
 
- Општина Маврово и Ростуше 
 
1. Трговско радиодифузно друштво за производство 

и емитување Е М И-Џевдет ДООЕЛ с.Жировница Рос-
туше 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик;  

 
- Општина Кавадарци 
 
1. Трговско радидифузно друштво ГАЛАКСИ-2002 

ДООЕЛ Кавадарци 
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВА-

ДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Кичево 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕК-

САНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДО-
ОЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат;  

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик;  

 
2. Трговско радио-дифузно друштво РАДИО 

АКОРД ДООЕЛ Кичево 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно информативен општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕДИ-

СОН ДООЕЛ Кичево 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 
општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
4. Трговско друштво за радиодифузија РАДИО УС-

КАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
 
- Општина Кочани 
 
1. Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧА-

НИ ФМ ДОО Кочани 
- формат на програмскиот сервис: говорно - музич-

ко радио  со претежно информативен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Куманово 
 
1. Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА 

ПЛУС ДООЕЛ- Куманово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИОБРАВО 

ДООЕЛ Куманово 

- формат на програмскиот сервис: говорно радио од 

општ формат во кое застапените видови програми ос-

тваруваат најмалку две од трите медиумски функции; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

3. Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РА-

ДИО КМР ДООЕЛ Куманово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик и на српски јазик 
 
- Општина Липково 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 

ДООЕЛ с.Матејче Липково 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио од општ формат во кое застапените видови 

програми остваруваат најмалку две од трите медиум-
ски функции; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
албански јазик; 

 

- Општина Неготино 

 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС 

ДООЕЛ Неготино 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
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- Општина Охрид 

 

1. Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашо-

ски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво Зоран Здравко-

виќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

3. Друштво со ограничена одговорност за радио-дифу-

зија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 
4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ОХ-

РИД ДОО Охрид 
- формат на програмскиот сервис: говорно-музичко 

радио со претежно информативен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

- Општина Пехчево 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХ-

ЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио од општ формат во кое застапените видови 
програми остваруваат најмалку две од трите медиум-

ски функции; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Прилеп 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧО-

КИ ДООЕЛ Прилеп 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-

РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
македонски јазик; 

 
3. Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ При-

леп ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-
но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

- Општина Пробиштип 

 

1. Друштво за радиодифузна дејност,трговија и ус-

луги ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип 

- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

- Општина Свети Николе 

 

1. Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДОО-

ЕЛ Свети Николе 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СВЕ-

ТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе 
- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-

ко радио со претежно информативен општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 
- Општина Струга 
 
1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ 

ДООЕЛ Струга 
- формат на програмскиот сервис: музичко говорно 

радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 
албански јазик; 

2. Друштво за телекомуникации и радиодифузија со 
увоз-извоз МИ НИ РАДИО Струга ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-
ко радио со претежно информативен општ формат;   

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
3. Друштво за вршење на радиодифузна дејност ра-

дио на локално ниво РАДИО РРАПИ општина Велеш-
та ДООЕЛ 

- формат на програмскиот сервис: говорно – музич-
ко радио со претежно информативен општ формат;   

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
 
4. Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДОО-

ЕЛ Струга 
- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно 

радио од општ формат;   
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 
- Општина Струмица 
 
1. Трговско радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РА-

ДИО ДООЕЛ Струмица 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
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2. Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО 

ДООЕЛ Струмица 

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од 

специјализиран формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
- Општина Тетово 
 
1. Трговско радиодифузно друштво БЛЕТА ДООЕЛ 

Тетово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
 
2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС 

ДООЕЛ Тетово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат;  
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
3. Трговско радио дифузно друштво ПЛУС ФОРТЕ 

ДООЕЛ Тетово 
- формат на програмскиот сервис: говорно музичко 

радио со претежно забавен општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 
 
4. Tрговско радио дифузно друштво РАДИО ФА-

МА ДОО Тетово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
5. Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД 

ФМ ДООЕЛ Тетово 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

албански јазик; 
- Општина Штип 
 
1. Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ 

ДООЕЛ Штип 
- формат на програмскиот сервис: музичко – говор-

но радио од општ формат; 
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик;  
 
2. Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип, 

Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТ-
СКО РАДИО УГД ФМ 

- формат на програмскиот сервис: програмски сер-
вис наменет за студенти; 

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на 

македонски јазик; 

 

2. Дозволите од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-

ваат за временски период од 9 (девет) години, за перио-

дот од 5.1.2015 година до 4.1.2024 година и тие не мо-

жат да се пренесуваат на друго лице. 

3. За дозволите, радиодифузерите од точка 1 на 

оваа Одлука плаќаат годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-

тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-

сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 

од Агенцијата. 

4. За оваа Одлука писмено да се известат радиоди-

фузерите наведени во точка 1 на оваа Одлука, во рок 

од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.  

5. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата.  

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Од-

лука. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 154 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, има обврска по 

службена должност, да изврши замена на постојните 

дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување, во сог-

ласност со напред цитираниот Закон, во рок од 90 дена 

од денот на донесувањето на одлуката за избор на ди-

ректор на Агенцијата, со рок на важност од девет годи-

ни сметано од денот на издавањето на новата дозвола.  

Согласно Заклучокот на Советот на Агенцијата, 

бр.02-5903/2 од 4.12.2014 година, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги објави Јавен повик за 

замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна 

дејност со нови дозволи за телевизиско или радио еми-

тување бр.08-5978/1 од 4.12.2014 година, кој беше обја-

вен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

180/14, и во дневните весници „Дневник“ од 5.12.2014 

година и „Коха“ од 5.12.2014 година. Крајниот рок за 

доставување на пријавите за замена на постојните дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за 

телевизиско или радио емитување, согласно објавениот 

Јавен повик, беше до 15 декември 2014 година.  

Во утврдениот рок до Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, беа доставени вкупно 133 

(сто и триесет и три) уредни пријави од трговските ра-

диодифузни друштва и непрофитните радиодифузни 

установи за замена на постојните дозволи за вршење 

радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско 

или радио емитување.  

 Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на 24-та седница, одржана на 27.12.2014 година, до-

несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 

нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. Тужбата не го одлага извршувањето на 

оваа Одлука.  

           

УП 1 Бр.08-713 Агенција за аудио и 

27 декември 2014 година аудиовизуелни медиумски услуги, 

 Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
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Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

подносителите на пријавите за замена на дозволите за 

радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско 

или радио емитување, наведени во точка 1 на одлуката, 

можат да поднесат тужба за поведување на управен 

спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на 

приемот на Одлуката. 

_________ 

6117. 
Врз основа на член 6 став 1 алинеја 6, член 18 став 

1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со 

член 6 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и 

член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со 

Заклучокот на Советот на Агенцијата 02-6553/4 од 

27.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на својата 24-та сед-

ница одржана на 27.12.2014 година, донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И 

СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМИТЕ, ОДНОСНО 

ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУ-

ЗЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на Упатството 

 

1. Со ова Упатство се уредува начинот на мерење 

на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 

програмските сервиси на радиодифузерите во Републи-

ка Македонија. 

 

Цел на Упатството 

 

2. Целта на ова Упатство е да се обезбеди валиден и 

веродостоен систем за мерење на гледаноста и слуша-

носта на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите во Република Македонија. 

 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ 

СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА ДР-

ЖАВНО НИВО ПРЕКУ ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН 

МУЛТИПЛЕКС И НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

 

Иницијативен одбор 

 

3. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги ќе покрене иницијатива за формирање Иниција-

тивен одбор кој ќе ги спроведе подготовките за основа-

ње на Македонски комитет за мерење на публиката (во 

понатамошниот текст Комитетот). 

3.1. Советот на Агенцијата на предлог на Директо-

рот донесува решение за покренување иницијатива за 

формирање Иницијативен одбор.  

3.2. Иницијативниот одбор ќе го сочинуваат: по 

еден претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, Јавното радиодифузно прет-

пријатие Македонска радиотелевизија, Алсат-М ДОО 

Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, КАНАЛ 5 ДО-

ОЕЛ Скопје,  СИТЕЛ и ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, Асо-

цијацијата на огласувачите и два претставници од мар-

кетинг агенциите членки на Македонската асоцијација 

на агенции за маркетинг.  

3.3. Секоја членка на Иницијативниот одбор е 

должна да назначи свој претставник за учество во Ини-

цијативниот одбор, во рок од 3 (три) дена од денот на 

приемот на решението од точка 3.1. Претставникот од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, чиј мандат трае 2 (две) години, го назначува Со-

ветот на Агенцијата, на предлог на Директорот.   

3.4. Основната задача на Иницијативниот одбор е да 

ги подготви нацрт-актите за работа на Комитетот и да 

изврши регистрација на Комитетот во Трговскиот ре-

гистар и регистарот на други правни лица што ги води 

Централниот регистар на Република Македонија, нај-

доцна до 01.02.2015 година. Организациониот облик на 

Комитетот го утврдува Иницијативниот одбор, а го 

одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги.  

Овластеното лице на Комитетот го назначуваат чле-

новите со право на глас. Доколку овластено лице на 

Комитетот не биде назначено најдоцна до 01.02.2015 

година, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги ќе назначи лице вршител на 

должноста, кое оваа функција ќе ја врши се до назначу-

вањето на овластено лице од страна на членовите на 

Комитетот со право на глас.  

 

Македонски комитет за мерење 

 на публиката 

 

4. Комитетот се формира со акт кој го донесуваат 

сите негови членови со право на глас. Формата и сод-

ржината на овој акт во нацрт-облик ја пропишува Ини-

цијативниот одбор. Актот за формирање и статутот на 

Комитетот ги одобрува директорот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

 

5. Членови на Комитетот се: 

5.1. Јавното радиодифузно претпријатие Македон-

ска радиотелевизија, 

5.2. Алсат-М ДОО Скопје, 

5.3. ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 

5.4. КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, 

5.5. СИТЕЛ, 

5.6. ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, 

5.7. Две маркетинг агенции предложени од Маке-

донската асоцијација на агенции за маркетинг, 

5.8. Асоцијацијата на огласувачите и 

5.9. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, без право на глас. 
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6. Комитетот ќе ги носи одлуките според принци-
пот 1 (еден) член = 1 (еден) глас, со исклучок на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, која нема право на глас. За донесување на одлука 
потребна е согласност од најмалку 4 (четири) од теле-
визиските станици.  

7. Основна задача на Комитетот е да ги координира 
мерењата на гледаноста на програмите, односно прог-
рамските сервиси на радиодифузерите што емитуваат 
телевизиска програма на државно ниво преку дигита-
лен терестријален мултиплекс и на Јавното радиоди-
фузно претпријатие Македонска радиотелевизија. 

 
8. При остварување на својата основна задача од 

точка 7 од ова Упатство, Комитетот ги врши следните 
задачи: 

8.1. распишува оглас за избор на истражувачката 
агенција која ќе го спроведе истражувањето врз основа 
на кое ќе се добијат сознанија за структурата и профи-
лот на домаќинствата во Република Македонија, а ко-
ешто ќе биде основа за креирање на панелот, најдоцна 
до 01.03.2015 година; 

8.2. распишува оглас за избор на истражувачка 
агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста 
на програмите, односно програмските сервиси на радио-
дифузерите што емитуваат телевизиска програма на 
државно ниво преку дигитален терестријален мултип-
лекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македон-
ска радиотелевизија, најдоцна во рок од 4 (четири) месе-
ци од денот на распишувањето на огласот од точка 8.1; 

8.3. врши избор на истражувачка агенција; 
8.4. ја надгледува реализацијата на проектот и ги 

утврдува условите за пристап до податоците; 
8.5. утврдува минимални стандарди кон кои треба 

да се придржува избраната истражувачка агенција, а 
кои се однесуваат на: 

8.5.1. стандарди за обезбедување квалитет;  
8.5.2. стандарди за обезбедување транспарентност. 
 

Управен одбор на Комитетот 
 
9. Управниот одбор го сочинуваат претставници од 

членовите на Комитетот - по еден претставник од секој 
член.  

Назначените претставници треба да бидат на соод-
ветно хиерархиско ниво во правното лице кое го прет-
ставуваат, во смисла на тоа да можат самостојно да до-
несуваат одлуки, а со цел да се обезбеди ефективно но-
сење на одлуките на Комитетот. 

Управниот одбор се состанува по потреба, а најмал-
ку еднаш во три месеци. 

 
Избор на истражувачката агенција и реализација 

на истражувањето 
 
10. Огласот за избор на истражувачка агенција која 

ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програ-
мите, односно програмските сервиси на радиодифузе-
рите што емитуваат телевизиска програма на државно 
ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на 
Јавното радиодифузно претпријатие Македонска ради-
отелевизија го објавува Комитетот, најдоцна во рок од 
4 (четири) месеци од денот на распишувањето на огла-
сот од точка 8.1; 

11. Изборот на истражувачката агенција која ќе ги 
спроведува мерењата на гледаноста на програмите, од-
носно програмските сервиси на радиодифузерите што 
емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку 
дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радио-
дифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, го 
врши Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

12. Право на учество на огласот имаат истражувачки 
агенции кои имаат искуство во мерење на гледаноста нај-
малку 5 (пет) години, во не помалку од 3 (три) земји од 
земјите членки на Европската унија или на Организација-
та за економска соработка и развој (OECD). 

13. Критериумите за избор на истражувачка агенција 
која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програ-
мите, односно програмските сервиси на радиодифузерите 
што емитуваат телевизиска програма на државно ниво 
преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното 
радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија 
ги утврдува Комитетот, со посебен акт.  

Понудувачите треба да достават изјава дека ќе ги 
обезбедат минималните стандарди утврдени од страна 
на Комитетот.  

14. Договорот со истражувачката агенција која ќе ги 
спроведува мерењата на гледаноста на програмите, однос-
но програмските сервиси на радиодифузерите што емиту-
ваат телевизиска програма на државно ниво преку дигита-
лен терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно 
претпријатие Македонска радиотелевизија го потпишува 
Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Договорот се склучува за период од 5 (пет) години.  
Составен дел на овој Договор (во вид на анекси кон 

Договорот) се  индивидуалните комерцијални договори 
на членовите на Комитетот, утврдени во точка 15 од 
ова Упатство.     

15. Корисниците на податоците од мерењата на 
публиката (вклучувајќи ги и членовите на Комитетот) 
потпишуваат индивидуални комерцијални договори со 
истражувачката агенција, во кои се утврдува кои пода-
тоци од мерењето на публиката секој од нив ќе ги ко-
ристи и за колкав финансиски надоместок. Договорите 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги и на Јавното радиодифузно претпријатие Маке-
донска радиотелевизија ќе се склучат согласно Законот 
за јавни набавки. 

Истражувачката агенција е должна да утврди јасни 
и транспарентни критериуми според кои ќе се утврдува 
надоместокот што корисниците ќе го плаќаат за корис-
тење на податоците.  

16. Податоците обезбедени од избраната истражу-
вачка агенција се официјални податоци за мерење на 
телевизиската публика во Република Македонија.  

17. Членовите на Комитетот ќе имаат увид во глав-
ните индикатори за квалитетот на операциите кои ќе 
бидат дефинирани во договор за ниво на услугите кои 
ќе ги обезбедува истражувачката агенција. На барање 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги ќе и биде овозможен пристап до податоците на 
индивидуално ниво за понатамошни анализи, со зага-
рантирана анонимност на домаќинствата во панелот.  

18. Доколку некој од корисниците на услугите на 

избраната агенција смета дека резултатите од мерењето 

на телевизиската публика се невалидни и неточни, ќе 

иницира ангажирање на независна консултантска/реви-

зорска куќа со меѓународно искуство во спроведување 

на ревизија на мерења на телевизиска публика.  

Активностите што ќе произлезат од наодите по из-

вршената ревизија ќе бидат утврдени во договорот пот-

пишан помеѓу Комитетот и истражувачката агенција. 
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МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ 

СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА 

ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ ИЛИ ПРЕКУ ЈАВ-

НА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И НА 

ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ 

ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛНО И НА ЛОКАЛНО НИВО 

 

19. Податоците за гледаноста на телевизиските ста-

ници што емитуваат програма на државно ниво преку 

сателит или преку јавна електронска комуникациска 

мрежа и на телевизиските станици што емитуваат 

програма на регионално и на локално ниво, Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги 

обезбедува преку редовни истражувања на публиката, 

кои ќе ги спроведува истражувачка агенција избрана 

согласно Законот за јавни набавки.  

 

 

МЕРЕЊЕ НА СЛУШАНОСТА НА  
РАДИОСТАНИЦИТЕ 

 
20. Податоците за слушаноста на радиостаниците 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на 
публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенци-
ја избрана согласно Законот за јавни набавки.  

 
II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
21. Упатството влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 01-6582/1 Агенција за аудио и 

27 декември 2014 година аудиовизуелни медиумски услуги, 
 Претседател на Советот, 
 Лазо Петрушевски, с.р. 

 

 

 
  
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

