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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
499. 

Врз основа на членот 131 став 2 од Уставот на Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на 
амандманот XXXII на Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 февруари 2011 година, ги донесе следниве 

 
З А К Л У Ч О Ц И 

 
1. Нацртот на амандманот XXXII на Уставот на Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната ди-

скусија трае седум дена од денот на објавувањето на овие заклучоци во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

2. Нацртот на амандманот XXXII на Уставот на Република Македонија, заедно со овие заклучоци, ќе се објави 
во дневните весници „Вечер”, „Дневник”, „Вест” и „“Lajm”.  

3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на граѓани, органите и организациите, како и другите учесни-
ци во јавната дискусија, своите забелешки, предлози и сугестии по Нацртот на амандманот XXXII  на Уставот на 
Република Македонија, непосредно да ги упатуваат до предлагачот - Владата на Република Македонија. 

4. Предлагачот - Владата на Република Македонија да ја организира, следи и сумира јавната дискусија и нај-
доцна во рок од седум  дена по денот на завршувањето на јавната дискусија, на Собранието да му достави Изве-
штај за резултатите од јавната дискусија и  Текст на предлогот на амандманот.  

5. Овие заклучоци да се достават до Владата на Република Македонија. 
6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-738/9                                                                                                                               Претседател  

21 февруари 2011 година                                                                                                     на Собранието на Република 
        Скопје                                                                                                                                Македонија,  
                                                                                                                                              Трајко Вељаноски, с.р. 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

500. 
По извршеното срамнување на изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Одлуката за именување на 
претседател и членови на Комисијата за решавање на 
жалби од областа на пазарот на хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/2011), направена е грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕША-
ВАЊЕ  НА  ЖАЛБИ  ОД ОБЛАСТА  НА ПАЗАРОТ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Во точката I.  под б) за членови, во точката 3. наме-

сто зборовите: „Љупка Карабоска“ треба да стојат збо-
ровите: Љубинка Корабоска“. 

 
           Бр.10-786/19                  Од Законодавно-правната  
18 февруари 2011 година         комисија на Собранието 

        Скопје                         на Република Македонија 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

501. 
Врз основа на член 36, став 2 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 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.1.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ 
ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-
НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на користење на 

услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/1998, 
22/2000, 75/2002, 9/2003, 24/2004, 12/2007, 5/2008 и 
67/2010), главата IX  и членовите 53-а, 53-б, 53-в и 53-г 
се бришат. 

 
Член 2 

Главата X станува глава IX. 
 

Член 3 
Во членот 55 запирката се заменува со точка,  а зборо-

вите: „а ќе се применува од 1.1.2011 година“ се бришат. 
 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр.51-82/1                      Заменик на претседателот 

25 јануари 2011 година           на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

502. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
ца, одржана на 15.2.2011, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР–ЗЕМЈИШТЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижна ствар –  земјиште 
кое претставува КП бр. 816 со површина од 13376 м2, 
сопственост на Република Македонија, а евидентирано 
во Имотен лист бр.14 заведен под бр.сл од 21.12.2010 
година на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Гевгелија. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-430/1                Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
503. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА  ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект кој се наоѓа на ул. „Иво Рибар Лола“ бр.96 
во Тетово на КП. бр 12 983 во КО Тетово-3, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1, влез 1 кат 
По, намена на посебниот дел од зградата П, внатрешна 
површина во м2  85.47, број на зграда 1 намена на згра-
да и друг објект Б1 влез 1 кат ПРИЗ, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во м2  492.76, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1 влез 
1, кат К-1, намена на посебниот дел од зградата ДП 
внатрешна површина во м2 505.81 во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 51-460/1                   Заменик на претседателот 
15 февруари 2011 година       на Владата на Република 

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



Стр. 4 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите  на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за правда му престанува користењето на движни-
те ствари: книги на македонски јазик од реномирани странски автори во областа на правото, и тоа: 

504. 
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Стр. 8 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
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Стр. 10 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образо-

вание и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за правда склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата 

и обврските за движни ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија” 
 
     Бр.51-444/1                                                                                                                 Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година                                                                                                      на Владата на Република   
       Скопје                                                                                                                              Македонија,  
                                                                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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505. 
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 71/96, 
32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 
101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 и 
83/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со  оваа  одлука се дава согласност на Одлуката 

за продажба на акциите и уделите на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија бр. 
02-383/1 од 21.1.2011 година, донесена од Управниот 
одбор на Фондот, на седницата, одржана на 21.1.2011 
година. 

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

 
    Бр. 51-535/1              Заменик на претседателот  

15 февруари 2011 година        на Владата на Република  
       Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
506. 

Врз основа на член 29 став 9 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БЕН-
ТОНИТСКА ГЛИНА НА ДПТУ “БЕНТОМАК НО-
ВА” ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ГИНОВЦИ, РАН-
КОВЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВА КРУША И  

РАНКОВЦЕ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. На ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА” ДООЕЛ увоз-из-

воз с.Гиновци, Ранковце се доделува концесија за експ-
лоатација на минерална суровина – бентонитска глина 
на локалитетот „Крива Круша и Ранковце“ општина 
Ранковце, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со праволинии, а точките дефинирани со координати 
како што е дадено во табеливе и тоа: 

 
Крива Круша 

Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.590.800,00 4.670.425,00 
Т-2 7.591.325,00 4.670.375,00 
Т-3 7.591.125,00 4.670.000,00 
Т-4 7.590.725,00 4.670.075,00 

 
Ранковце 

Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.592.425,00 4.672.350,00 
Т-2 7.593.035,00 4.672.350,00 
Т-3 7.593.350,00 4.671.650,00 
Т-4 7.592.475,00 4.671.600,00 

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува за Крива 
Круша P1=0,14km2 и за Ранковце P2=0,57km2 со вкуп-
на површина P=0, 71 km2.  

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Начинот, висината и роковите за плаќање на на-
доместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа 
одлука се определени во Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални суровини.  

5. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија да го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
          Бр. 51-686/1                   Заменик на претседателот 
15 февруари 2011 година       на Владата на Република 

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

___________ 
507. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
„ИСТОК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштвото за лов и одгледување на дивеч 

ВОЛФ ДОО експор-импорт Ресен се дава на користење 
- концесија дивечот во ловиштето бр. 1 “Исток“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и Програмата 
за развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 
лов и одгледување на дивеч ВОЛФ ДОО експор-им-
порт Ресен и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/1                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
508. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
„ГРАДЕШКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечкото здружение БЕЛ КАМЕН - Виница се 
дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 
1 “Градешка Река“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и Програмата 
за развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
здружение БЕЛ КАМЕН - Виница и Владата на Репуб-
лика Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр.51-805/2                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
509. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
„ОСОЈНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Ловечкото здружение БЕЛ КАМЕН - Виница се 
дава на користење -концесија дивечот во ловиштето 
бр. 2 “Осојница“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и Програмата 
за развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
здружение БЕЛ КАМЕН - Виница и Владата на Репуб-
лика Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/3                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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510. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
„ДОБРА ВОДА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 
користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 2 “До-
бра Вода“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и Програмата 
за развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/5                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година       на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

511. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“ДРАГОБРАШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечкото здружение БЕЛ КАМЕН - Виница се 

дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.3 “Драгобраште“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
здружение БЕЛ КАМЕН - Виница и Владата на Репуб-
лика Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
   Бр.51-805/6                      Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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512. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.3 “ТУРЛА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Тур-
ла“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период  од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/7                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
513. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 

„РЖАНОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружението за екологија, лов и риболов МА-

ЛЕСИЈА с.Збажди Струга се дава на користење-конце-
сија дивечот во ловиштето бр.3 “Ржаново“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
за екологија, лов и риболов МАЛЕСИЈА с.Збажди 
Струга и Владата на Република Македонија ќе се уре-
дат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/8                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
514. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.02.2011 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
„ВИНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечкото здружение БЕЛ КАМЕН - Виница се 

дава на користење-концесија дивечот во ловиштето 
бр.4 “Виница“. 
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Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото 
здружение БЕЛ КАМЕН - Виница и Владата на Репуб-
лика Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/9                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
515. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.4 
„ПРОСТРАЊЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружението на ловци ЕЛЕН Кичево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 “Про-
страње“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

Член 2 
Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 

20 (дваесет) години. 
Како почеток на користењето - концесијата на диве-

чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението 
на ловци ЕЛЕН Кичево и Владата на Република Маке-
донија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопан-
ска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.51-805/10                  Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
516. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 
„ЕЗЕРАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштвото за лов и одгледување на дивеч 
ВОЛФ ДОО експорт-импорт Ресен се дава на користе-
ње - концесија дивечот во ловиштето бр. 5 “Езерани“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши 
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство, како и 
посебната ловно стопанска основа и програмата за развој-
ни можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  
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Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за 

лов и одгледување на дивеч ВОЛФ ДОО експорт-им-
порт Ресен и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
    Бр.51-805/11                   Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република   
       Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
517. 

Врз основа на член 9, од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), а во 
врска со член 3, став 1, точка 1 од Законот за трансфор-
мација на Јавното претпријатие „Македонски железни-
ци“ - Ц.О.Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.29/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИ-
ЦИ – СКОПЈЕ  БР.19-2597/2 ОД 8.5.2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Јавно претпријатие за 
железничка инфраструктура Македонски железници – 
Скопје бр.19-2597/2 од 8.05.2007 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/07), членот 5 
се менува и гласи: 

„Во рамките на предметот на работењето, Претпри-
јатието ќе ги врши дејностите: 

52.21 – Услужни дејности поврзани со копнениот 
превоз; 

02.10 – Одгледување на шуми и останати дејности 
поврзани со шумарството; 

26.11 – Производство на електронски составни де-
лови (компоненти); 

27.20 – Производство на батерии и акумулатори; 
27.33 – Производство на електроинсталациски ма-

теријал; 
27.90 – Производство на друга електрична опрема; 
28.99 – Производство на други специјализирани ма-

шини, неспомнати на друго место; 

33.13 – Поправка на електронска и оптичка опрема; 
33.14 – Поправка на електрична опрема; 
33.20 – Инсталирање на индустриски машини и 

опрема; 
42.12 – Изградба на железници  и подземни желез-

ници; 
42.13 – Изградба на мостови и тунели; 
42.22 – Изградба на електрични водови и телекому-

никациски линии; 
42.99 – Изградба на други објекти од нискограба, 

неспомнати на друго место; 
43.21 – Електроинсталатерски работи;     
43.31 – Малтерисување; 
43.32 – Поставување на столарија; 
43.33 – Поставување на подни и ѕидни облоги; 
43.34 – бојадисување и застаклување; 
43.39 – Останати завршни градежни работи; 
43.99 – Останати специјализирани градежни рабо-

ти, неспомнати на друго место; 
45.20 – Одржување и поправка на моторни возила; 
46.77 – Трговија на големо со отпадоци и остатоци; 
46.90 – Неспецијализирана трговија на големо; 
47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и 

стакло во специјализирани продавници; 
52.10 – Складирање на стока; 
52.29 – Останати придружни дејности во превозот; 
55.10 – Хотели и слични објекти за сместување; 
55.20 – Одморалишта и останати објекти за покра-

ток престој; 
55.30 – Кампови, автокампови и простори за кампи-

рање; 
55.90 – Друг вид на сместување; 
61.10 – дејности на жичани  телекомуникации; 
61.20 – дејности на безжични телекомуникации; 
61.90 – Други  телекомуникациски дејности; 
62.01 – Компјутерско програмирање; 
62.02 – Компјутерски консултантски дејности 
62.09 – Останати услуги во врска со информатичка-

та технологија и компјутерите; 
63.11 – Обработка на податоци, хостирање и слич-

ни дејности; 
68.10 – Купување и продажба на сопствен недви-

жен имот; 
68.20 – Издавање и управување со сопствен недви-

жен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг); 
71.11 – Архитектонски дејности; 
71.12 -  Инженерство и со него поврзано техничко 

советување; 
77.32 – Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на 

машини и опрема за градежништво и инженерство;  
82.99 – Останати деловни помошни услужни дејно-

сти, неспомнати на друго место; 
95.11 -  Поправка на компјутери и периферна (до-

полнителна компјутерска) опрема; 
95.12– Поправка на опрема на комуникации; 
95.21 – Поправка на електронски уреди за широка 

потрошувачка. 
Приоритетна дејност на Претпријатието е 52.21 – 

Услужни дејности поврзани со копнениот превоз. 
Во надворешно трговското работење, Претпријати-

ето ќе извршува посредување и застапување на промет 
и услуги. 

Претпријатието може, без впишување во Трговски-
от регистар да врши во помал обем и други дејности 
кои е вообичаено да се извршуваат заедно со впишани-
те дејности, а кои придонесуваат за подобро искори-
стување на капацитетите на претпријатието.“ 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
          Бр. 51-7040/1-10           Заменик на претседателот 
15 февруари 2011 година       на Владата на Република 

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

___________ 
518. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на 25.1.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР – ЗЕМЈИШТЕ ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на недвижна ствар – земјиште кое претставува 
КП.бр.733/7, КП.бр.733/8, КП.бр.733/9 КО Кисела Вода 
2 со површина од 794 м2, сопственост на Република 
Македонија а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.755/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 
63802 м2, сопственост на Република Македонија а еви-
дентирано во И.Л бр.40649  од 19.11.2009 година на 
Агенција за катастар на недвижности – Центар/Одд. за 
катастар на недвижности – Скопје, КП.бр.755/29, 
КП.бр.755/30 КО Кисела Вода 2, со површина од 751 
м2, сопственост на Република Македонија а евиденти-
рано во И.Л бр.40668 од 19.11.2009 година на Агенција 
за катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар 
на недвижности – Скопје, КП.бр.739/1, КП.бр.739/11, 
КП.бр.739/12 КО Кисела Вода 2 со површина од 25940 
м2, а евидентирано во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 го-
дина на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.6692/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 10 м2 
а евидентирано во И.Л бр.48459 од 12.11.2009 година 
на Агенција за катастар на недвижности – Центар/Одд. 
за катастар на недвижности – Скопје, КП.бр.744/1, 
КП.бр.744/2, КП.бр.744/3 КО Кисела Вода 2, со повр-
шина од 14852 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.743 КО Кисела Вода 2, со површина од 
36 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 16.09.2009 го-
дина на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.739/10 КО Кисела Вода 2, со површина од 347 
м2 а евидентирано во И.Л бр.48864 од 19.11.2009 годи-
на на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.739/9 и КП.бр.736/2 КО Кисела Вода со површи-
на од 632 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 

16.09.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.736/2, КО Кисела Вода 2, со површина 
од 285 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
16.09.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.736/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 
1907 м2 а евидентирано во И.Л бр.42313 од 16.09.2009 
година на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.739/7, КП.бр.739/8 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 697 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.755/4, КП.бр.755/8 КО Кисела Вода 2 со 
површина од 521 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.755/39, КП.бр.755/40 КО Кисела Вода 2 
со површина од 693 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 16.09.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.762/19, КП.бр.762/20 КО Кисела Вода 2 
со површина од 532 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП бр.755/33, КП.бр.755/34 КО Кисела Вода 2 
со површина од 710 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.302/4, КП.бр.302/5, КП.бр.302/28, 
КП.бр.303/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 14111 
м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 годи-
на на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.739/17, КП.бр.739/18, КП.бр.739/19 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 1003 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвиж-
ности – Скопје, КП.бр.744/8, КП.бр.744/9 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 764 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвиж-
ности – Скопје, КП. бр.762/4, КП. бр.762/5, КП.бр. 
762/16, КП. бр.762/22 КО Кисела Вода 2 со површина 
од 18860 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
29.06.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.739/2, КП.бр.739/4, КП.бр.739/5 КО Ки-
села Вода 2 со површина од 1093 м2 а евидентирано во 
И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за ката-
стар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на нед-
вижности – Скопје, КП.бр.755/37, КП.бр.755/38 КО Ки-
села Вода 2 со површина од 702 м2 а евидентирано во 
И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за ката-
стар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на нед-
вижности – Скопје, КП.бр.733/4, КП.бр.733/5, 
КП.бр.733/6 КО Кисела Вода 2 со површина од 799 м2 
а евидентирано во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година 
на Агенција за катастар на недвижности – Центар/Одд. 
за катастар на недвижности – Скопје, КП.бр.762/23 КО 
Кисела Вода 2, со површина од 5245 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.755/25, КП.бр.755/26, 
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КП.бр.755/27, КП.бр.755/28 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 1507 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.762/2, КП.бр.762/3 КО Кисела Вода 2 со 
површина од 713 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.744/10, КП.бр.744/11, КП.бр.744/12 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 1135 м2  евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.755/2, КП.бр.755/10 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 482 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.755/31, КП.бр.755/32 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 698 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.733/10, КП.бр.733/11, 
КП.бр.733/14 КО Кисела Вода 2 со површина од 11385 
м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 годи-
на на Агенција за катастар на недвижности – Цен-
тар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.762/10, КП.бр.762/11 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 744 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвиж-
ности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.762/6, КП.бр.762/7 КО Кисела Вода 2 со 
површина од 778 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.302/2, КП.бр.302/3, КП.бр.302/28 КО Ки-
села Вода 2 со површина од 14075 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.762/8, КП.бр.762/9 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 701 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.755/35, КП.бр.755/36 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 700 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.302/8, КП.бр.302/9 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 757 м2 а евидентирано 
во И.Л бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за 
катастар на недвижности – Центар/Одд. за катастар на 
недвижности – Скопје, КП.бр.755/12 КО Кисела Вода 2 
со површина од 259 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.739/6, КП.бр.739/16 КО Кисела Вода 2 
со површина од 695 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.302/6, КП.бр.302/7 КО Кисела Вода 2 со 
површина од 699 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 
Скопје, КП.бр.739/13, КП.бр739/14 КО Кисела Вода 2 
со површина од 713 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 
од 01.07.2009 година на Агенција за катастар на нед-
вижности – Центар/Одд. за катастар на недвижности – 

Скопје, КП.бр.755/41, КП.бр.755/42 КО Кисела Вода 2 
со површина од  704 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 16.09.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвиж-
ности – Скопје, КП.бр.739/22, КП.бр.739/23 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 704 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвиж-
ности – Скопје, КП.бр.739/20, КП.бр.739/21 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 814 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвиж-
ности – Скопје, КП.бр.739/2, КП.бр.739/3 КО Кисела 
Вода 2 со површина од 65410 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 01.07.2009 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвижно-
сти – Скопје, КП.бр.729, КП.бр.730, КП.бр.732/2, 
КП.бр.733/12, КП.бр.733/13 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 1285 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.302/10, КП.бр.302/11 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 712 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.755/5, КП.бр.755/7 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 534 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.755/21, КП.бр.755/22 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 750 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.755/23, КП.бр.755/24 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 747 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.755/19, КП.бр.755/20 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 754 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
01.07.2009 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.762/12, КП.бр.762/13, КП.бр.755/3 КО Кисела Во-
да 2 со површина од 266 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 09.02.2011 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвижно-
сти – Скопје, КП.бр.755/6 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 266 м2 а евидентирано во И.Л бр.40649 од 
09.02.2011 година на Агенција за катастар на недвижно-
сти – Центар/Одд. за катастар на недвижности – Скопје, 
КП.бр.744/4, КП.бр.744/5, КП.бр.744/6 КО Кисела Вода 
2 во површина од 1139 м2 а евидентирано во И.Л 
бр.40649 од 09.02.2011 година на Агенција за катастар 
на недвижности – Центар/Одд. за катастар на недвижно-
сти – Скопје и  КП.бр.744/7 КО Кисела Вода 2 со повр-
шина од 379 м2, евидентирано во И.Л бр.40649 на Аген-
ција за катастар на недвижности – Центар/Одд. за ката-
стар на недвижности – Скопје. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-7765/1-10               Заменик на претседателот 
25 јануари 2011 година          на Владата на Република 

     Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ОД 47 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство 

на електрична енергија од 47 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.166/2010) во насловот и во членот 3 во воведната реченица бројот „47“ се заменува со бројот „44“. 

 
Член 2 

Во член 3 табелата се менува и гласи: 

519. 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
 
     Бр.51-923/2                                                                                                                  Заменик на претседателoт 

15 февруари 2011 година                                                                                                      на Владата на Република   
       Скопје                                                                                                                                Македонија,  
                                                                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
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520. 
Врз основа на член 48 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Сл-
ужбен весник на Република Македонија“ бр.161/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.2.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија во 2011 година, во Буџетот 
на Република Македонија за 2011 година, Раздел 
280.01 Биро за регионален развој, Потпрограма ОA-
Рамномерен регионален развој, ставка 488-Капитални 
дотации до ЕЛС, се утврдени средства во износ од  
85.491.000 денари.  

 
Член 2 

Средствата од членот 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

 
                                                           Вкупно денари 

Намена  
1.Пренесени обврски од 2010 го-
дина 

 
      12.883.345 

2.Неповратно учество во финан-
сирање проекти во планските ре-
гиони 

 
 44.175.358 

 
3. Неповратно учество во финан-
сирање проекти во подрачјата со 
специфични развојни потреби 

 
 12.621.531 

 
4. Неповратно учество за финан-
сирање проекти за развој на села-
та 

 
 6.310.766 

 
5. Исплата на средства за плаќање 
на придонесите за ПИО и ЗО за 
лица кои имаат стекнато право на 
плаќање 

 
 8.000.000 

 

6. Исплата на средства за одобре-
ни регреси на   дел од камати по 
користени кредити 

 
 1.500.000 

 
Вкупно:      85.491.000 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 точка 1 од оваа програма во 
износ од 12.883.345 денари ќе се користат за финансира-
ње на пренесените обврски од 2010 година (регионални 
проекти, проекти за развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и проекти за развој на селата). 

 
Член 4 

Средствата од членот 2 точка 2 од оваа програма во 
износ од 44.175.358 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти на планските региони, врз основа на предло-
жени проекти од советите на планските региони. 

 
Член 5 

Средствата од членот 2 точка 3 од оваа програма во 
износ од 12.621.531 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти во подрачјата со специфични развојни 
потреби, определени со акт на Владата на Република 
Македонија. 

Член 6 
Средствата од членот 2 точка 4 од оваа програма во 

износ од 6.310.766 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти за развој на селата. 

За користење на средствата од ставот 1 на овој член 
за одобрени проекти од општина со седиште во град, 
локалната самоуправа обезбедува учество oд 50% од 
вредноста на проектот. 

Одобрените проекти од членот 2 точка 4 од оваа 
програма од општина со седиште во село немаат обвр-
ска за кофинансирање на проектите.  

 
Член 7 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во 
износ од 8.000.000 денари ќе се користат за исплата на 
придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено 
осигурување за лицата кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно  член 
71 од Законот за рамномерен регионален развој и исти-
те продолжуваат да го користат до остварувањето на 
правото на пензија согласно со закон. 

 
Член 8 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во 
износ од 1.500.000 денари ќе се користат за исплата на 
обврските за одобрените регреси на дел од камати по 
користени кредити заклучно со 31.12.2007 година сог-
ласно член 72 од Законот за рамномерен регионален 
развој и истата  продолжува до завршувањето на отпла-
тата на кредитите.  

 
Член 9 

Средствата од член 2 точките 2, 3 и 4 од оваа про-
грама ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, 
цели и приоритети на регионалниот развој во Републи-
ка Македонија и дефинираните мерки, инструменти и 
финансиски и други средства за нивна реализација  
утврдени со Стратегијата за регионален развој на Ре-
публика Македонија, Програмата за развој на плански-
те региони, стратешките документи на општините и 
подзаконските акти за спроведување на Законот за рам-
номерен регионален развој. 

 
Член 10 

За средствата од член 2 точките 2, 3 и 4 од оваа про-
грама, Владата на Република Македонија на предлог на 
Советот за рамномерен регионален развој, донесува од-
луки за доделување на средства за финансирање на 
проекти за развој на планските региони, подрачјата со 
специфични развојни потреби и на селата.  

 
Член 11 

Следење на користењето на средствата за поттикну-
вање рамномерен регионален развој според оваа програ-
ма ќе врши Министерството за локална самоуправа пре-
ку извештаи за реализација на проектите за кои се доде-
лени финансиски средства подготвени од центрите за 
развој на планските региони и носителите на проектите.  

 
Член 12 

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

  
    Бр. 51-1046/1               Заменик на претседателот 

15 февруари 2011 година        на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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521. 
Врз основа на член 47 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/10) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува распределбата на 
средствата за поттикнување рамномерен регионален 
развој во Република Македонија по намени, планирани 
во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, 
Раздел 19101-Министерство за локална самоуправа, 
Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ста-
вка 464-Разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма ќе се кори-
стат за следниве намени: 

 
Вкупно средства 116.800.000 
1. Активности преку Министерс-
твото за локална самоуправа 

 

1.1 Пренесени обврски од Програма-
та за рамномерен регионален развој 
во2010 година за финансирање рас-
ходи за тековно работење на Цен-
трите за развој на планските региони 

 
 
 
 

3.000.000 
1.2  Кофинансирање на расходи за 
тековно работење на осумте  Центри 
за развој на планските региони за 
2011 година 

 
 
 

9.600.000 
2.  Активности преку Бирото за ре-
гионален развој 

 

2.1. Пренесени обврски од Програ-
мата за рамномерен регионален раз-
вој во 2010 година, за финансирање 
проекти за развој на планските реги-
они 

 
 
 
 

35.785.132 
2.2 Неповратно учество во финанси-
рање проекти за развој на планските 
региони 

 
 

47.890.408 
2.3 Неповратно учество во финанси-
рање проекти за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби 

 
 

13.682.974 
2.4 Неповратно учество во финанси-
рање проекти за развој на селата 

 
6.841.486 

                                    
Член 3 

Од средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од 
оваа програма, им се распределуваат најмногу до 
1.200.000 денари на Центрите за развој на Вардарскиот 
и на Југозападниот плански регион, а на Центарот за 
развој на Полошкиот плански регион најмногу до 
600.000 денари. 

Конкретниот износ на средства од став 1 на овој 
член ќе се пресметува врз основа на претходно обезбе-
дени 300.000 денари за едно  тромесечје од општините 
во состав на планскиот регион, наменети за финансира-
ње расходи за тековно работење на Центарот за развој 
на планскиот регион. 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од оваа 
програма, се распределуваат во еднаков износ на осум-
те Центри за развој на планските региони. 

Од средствата  од став 3 на овој член на секој Цен-
тар за развој на планскиот регион му се распределуваат 
по 1.200.000 денари, наменети за финансирање на рас-
ходи за тековно работење. 

Од средствата наменети за финансирање на расходи 
за тековно работење на Центрите за развој на плански-
те региони се финансираат расходи за бруто плати за 
максимум пет вработени службеници во секој Центар 
за развој на планскиот регион. 

 
Член 4 

Средствата од член 2 точка  2 потточка 2.1 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на пренесени 
обврски од Програма за рамномерен регионален развој 
во 2010 година, за проекти за развој на планските реги-
они. 

 
Член 5 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање проекти за 
развој на планските региони, предложени од осумте 
Совети за развој на планските региони. 

 
Член 6 

Средствата од член 2 точка 2 потточка  2.3 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на подрачјата со специфични развојни потреби, 
утврдени со акт на Владата на Република Македонија. 

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка  2 потточка 2.4 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на селата.  

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% 
учество за реализација на проекти од средствата од ста-
вот 1 на овој член. 

 
Член 8 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-
нистерството за локална самоуправа. 

 
Член 9 

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

 
        Бр. 51-8006/1-10             Заменик на претседателот 
15 февруари 2011 година       на Владата на Република 

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

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
522. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржа-
на на 26 јануари 2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за дел од УЕ „Панче Пешев“ 
УБ 42, плански опфат помеѓу ул. Октомвриска револу-
ција, Браќа Рибар, Питу Гули, 29-ти ноември и ул.Пан-
че Пешев-општина Куманово, донесена под бр.07-
6283/17 од 7 јули 2009 година од Советот на општина 
Куманово („Службен гласник на општина Куманово“ 
бр.11/2009 од 9 јули 2009 година). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У.бр.63/2010 од 27 октомври 2010 година, по повод 
иницијатива на Драган и Даница Трајковски од Кумано-
во, поднесена преку полномо-шникот Момчило Доцев-
ски, адвокат од Куманово поведе постапка за оценување 
на законитоста на оспорениот акт означен во точката 1 
од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето 
за неговата согласност со членот 24 став 8 од Законот за 
просторното и урбанистичко планирање.  

4. Судот на седницата утврди дека, Советот на оп-
штина Куманово на седницата одржана на 7 јули 2009 
година ја донел оспорената одлука во која со членот 1 
било определено дека се донесува предметниот план, 
се определува неговиот опфат со граници на локалите-
тот, а врз основа на техничката документација израбо-
тена од „Простор“ ДОО-Куманово. 

Во членот 2 е определено кои прилози ги содржи 
Планот, а во членот 3 се уредени прашањата за завер-
ката со потпис и печат и архивирањето на примероците 
од Планот. Според членот 4, Одлуката влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Куманово“. 

Судот, исто така, врз основа на приложената и при-
бавена документација утврди дека: 

- Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен 
од Друштвото за планирање, проектирање и инжене-
ринг ДОО „Простор“ - Куманово со тех.бр.43/2008 од 
октомври 2008 година; 

- На Нацрт-планот била изработена Стручна реви-
зија од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија 
„ИН-ПУМА“ од Скопје со тех.бр.209/2008 од септем-
ври 2008 година, во која има забелешки кои треба да се 
отстранат, усогласат и вградат;  

- Изготвувачот на планот во одговорот на ревизија-
та бр.08-655/1 од 20 октомври 2008 година воглавно ги 
прифаќа забелешките, а за неприфатените дал образло-
жение;  

- Министерството за транспорт и врски дало Струч-
но мислење број 16-12810 од 22 јануари 2009 година на 
Нацрт-планот со забелешки, меѓу кои во точката 10 е 
определено да се преиспитаат и пререшат површините 
за градба предвидени во повеќе градежни парцели (ме-
ѓу нив и спорната парцела 4.12) и да се почитува чле-
нот 22 од Правилникот за стандардите и нормативите 
за урбанистичко планирање;  

- Со Одлука број 07-1581/23 од 18 февруари 2009 
година Советот на општина Куманово го утврдил На-
црт-планот;  

- За организирање на јавната презентација и јавната 
анкета во траење од 15 дена по Нацрт-планот градона-
чалникот на општината Куманово донел Одлука број 08-
2731/1 од 14 април 2009 година и за таа цел е подготвено 
Соопштение од истиот датум дека ќе се организира јав-
на анкета во периодот 17 април до 4 мај 2009 година 
(има десет работни дена), со излагање на текстуалните 
прилози во општинските витрини на градскиот Пло-
штад, кои се наоѓале под осмокатницата „Куманово“, а 
јавната презентација била закажана за 29 април 2009 го-
дина во салата за состаноци на Општината; 

- Соопштениото било објавено во „Утрински Вес-
ник“ на 18 април 2009 година;  

- Од извештајот од јавната анкета бр.21-3731/25 од 
12 јуни 2009 година произлегува дека биле поднесени 
14 навремени и една ненавремена забелешка, од кои 11 
се целосни или делумно прифатени, една е отфрлена 
затоа што не се однесувала на предметниот План, а две 
(вклучувајќи ја и ненавремената) не се прифатени); 

- Поединечни известувања со образложение за при-
фатени и неприфатени забелешки се изготвени на 12 
јуни 2009 година, секое од нив е со деловоден број 21-
3734/5, но доказ за доставување на известувањата до 
граѓаните нема; 

- Барањето за давање согласност на Предлог-Пла-
нот е упатено до Министерството за транспорт и врски 
на 16 јуни 2009 година под бр.3731/27. 

- Оспорената одлука е донесена на 7 јули 2009 го-
дина; 

- Согласноста на Предлог-Планот бр.16-6873/3 од 
25 јуни 2009 година на Министерството за транспорт и 
врски до општината Куманово била доставена на 8 јули 
2009 година (рокот за давање согласност истекол на 1 
јули 2009 год.), видно од приемниот печат, односно 
еден ден по донесувањето на оспорената одлука, но 
исто така и еден ден пред нејзиното објавување. Осно-
ва за давање на согласноста била приложена докумен-
тација, меѓу која и Годишна програма за урбанистичко 
планирање во општина Куманово за 2007 година (обја-
вена во „Службен гласник на општина Куманово“ 
бр.10/2007).  

- Од увидот во Предлог-синтезниот План и Нацрт-
синтезниот план произлегува дека во постапката за 
планирање градежна парцела бр.4.12 (сопственост на 
соседот на подносителите на иницијативата) има вкуп-
на површина од 584,45 м2 и 278,92 м2 предвидена по-
вршина за градба, а градежна парцела бр.4.13 (сопстве-
ност на подносителите на иницијативата) е заведена со 
површина од 167.5 м2 со 86,84 м2 површина за градба. 
Овие параметри не претрпеле промени во текот на це-
лата постапка на планирање, што упатува на заклучок 
дека спорната парцела била евидентирана со поголема 
површина врз основа на околност што настапила пред 
да отпочне постапката за планирање. 

5. Условите и начинот на системот на просторното 
и урбанистичкото планирање, видовите и содржината 
на плановите, изработувањето и постапката за донесу-
вањето на плановите, како и другите прашања од обла-
ста на просторното и урбанистичкото планирање се 
уредени со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.51/2005, 137/2007 и 151/2007-исправка), во чие вре-
ме на важење е донесена оспорената одлука.  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
Просторниот план на Република Македонија и на урба-
нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и по-
стапката за нивно изработување и донесување се уре-
дени во посебен дел од Законот означен и насловен со 
"II. Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите 
од 7 до 48. 

Според членот 7 од овој закон, во зависност од про-
сторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат 
следните планови: Просторен план на Република Маке-
донија и урбанистички планови во кои спаѓаат генера-
лен урбанистички план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село и урбанистички план вон 
населено место.  

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, дета-
лен урбанистички план, за каков што се работи во кон-
кретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е 
донесен генерален урбанистички план. Деталниот ур-
банистички план содржи текстуален дел и графички 
приказ на планските решенија на опфатот, како и нуме-
рички дел со билансни показатели за планскиот опфат 
и за инфра-структурата.  

Според ставот 3 од овој член од Законот, графички-
те прикази на планот одржат: граница на планскиот оп-
фат, регулациони линии, парцелација на градежното 
земјиште, површини за градење на градби определени 
со градежни линии, максимална висина на градбата 
изразена во метри до венец, намена на земјиштето и 
градбите, планско решение на секундарната сообраќај-
на мрежа со нивелманско решение и плански решенија 
на сите секундарни комунални и телекомуникациски 
инфраструктури.  
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Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуал-
ниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, 
развој и користење на земјиштето и градбите, посебни 
услови за изградба на поединечни градежни парцели, 
податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуни-
кациските инфраструктури и други параметри. 

Според член 17 став 1 од Законот, за изработување 
на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон , оп-
штините и градот Скопје донесуваат годишна Програ-
ма. Според ставот 2 од истиот член од Законот, програ-
мата од ставот 1 на овој член општините и градот 
Скопје ја доставуваат до органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вањето на просторот и задолжително ја објавуваат во 
јавните гласила.  

Согласно член 18 од Законот, изработување на ур-
банистички планови вршат правни лица кои поседува-
ат лиценца, што ја издава органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот под услови утврдени во овој член од 
Законот.  

Според одредбата од членот 21 став 1 од Законот 
плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во 
две фази, односно како нацрт на план и предлог на 
план. На нацртот на плановите, согласно членот 21 од 
Законот се врши стручна ревизија со која се утврдува 
дека плановите се изработени во согласност со одред-
бите на овој закон, прописите донесени врз основа на 
овој закон и друг закон. Стручна ревизија на плановите 
од член 7 точка 2 на овој закон финансирани од буџе-
тот на општината и буџетот на градот Скопје врши ов-
ластено правно лице од член 18 став 1 на овој закон, 
определено од градоначалникот на општината или на 
градот Скопје. Согласно став 5 на овој член, забеле-
шките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот 
на планот, а изработувачот на планот задолжително да-
ва извештај за постапувањето по забелешките на струч-
ната ревизија до органот надлежен за донесување на 
планот. Стручната ревизија и извештајот за постапува-
ње по забелешките од стручната ревизија се составен 
дел на планот.  

Во членот 23 од Законот е уредена поконкретно по-
стапката за донесување на генерален урбанистички 
план (во оваа постапка се оспорува донесен детален ур-
банистички план). 

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 
за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-
штината спроведува јавна презентација и јавна анкета 
(став 1). Организирањето на јавната презентација и јав-
ната анкета на плановите од став 1 на овој член го вр-
ши градоначалникот на општината, по утврдување на 
нацртот на планот од страна на советот за кој претход-
но е добиено мислење од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредување на про-
сторот (став 2). За спроведената јавна презентација и 
јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната 
презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член 
се спроведува со излагање на планот на јавно место кое 
се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната ан-
кета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заин-
тересираните граѓани и правни лица од конкретното 
подрачје опфатено со планот можат да достават забеле-
шки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). 
Јавната презентација е стручно презентирање на пла-
нот и се организира во простории и време што ќе го 
определи градоначалникот на општината (став 5). 

Според член 24 став 6 од Законот, извештај од јав-
ната анкета со образложение за прифатените и непри-
фатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој 
член, изработува стручна комисија формирана од гра-

доначалникот на општината, која е составена од три 
члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одго-
ворно лице од општинската администрација надлежно 
за урбанистичко планирање и истакнат научен и стру-
чен работник од областа на урбанистичкото планира-
ње. Според став 7 на овој член од Законот, извештајот 
е составен дел на одлуката за донесување на предлогот 
на планот, а согласно ставот 8, врз основа на извешта-
јот, комисијата е должна писмено да го извести секое 
лице кое поднело анкетен лист со образложение за 
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 
или предлози. 

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека 
времето и местото каде ќе биде изложен планот и спро-
ведувањето на јавната презентација и јавната анкета, 
задолжително се објавува со сопштение во јавните гла-
сила. Соопштението задолжително ги содржи подато-
ците, местоположба и површина на опфатот на планот. 

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 
членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на 
нацрт на план се дава мислење од органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот, заради согледување на степенот на 
усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-
вот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плано-
вите изработени во форма на предлог на план се дава 
согласност од органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на уредувањето на просторот, 
со која се потврдува дека плановите се изработени сог-
ласно со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон.  

Согласно ставот 3 на член 25 од Законот, мислење-
то од ставот 1 и согласноста од ставот 2 на овој член се 
дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесува-
њето на барањето од страна на доносителот на планот. 
Доколку надлежниот орган за издавање на мислењето 
и согласноста не одговори во наведениот рок ќе се сме-
та дека мислењето и согласноста се издадени. Според 
ставот 5 на истиот член по добивањето на согласноста 
од ставот 2 на овој член, планот се доставува до над-
лежниот орган за донесување.  

Во членот 31 став 1 од Законот, помеѓу другото е 
предвидено дека во постапката за изработување на пла-
новите задолжително се применуваат стандардите и 
нормативите за уредување на урбанистичкото планира-
ње.  

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
законодавецот, во функција на обезбедување на уреду-
вањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата, 
утврдил прецизна регулатива во врска со планирањето 
на просторот, точно определувајќи ги плановите за 
просторно и урбанистичко планирање, нивната содр-
жина и постапката за нивно донесување.  

Од анализата на доставената и прибавена докумен-
тација во контекст на спроведување на законските об-
врски од членот 24 став 8 од Законот, според кој коми-
сијата е должна писмено да го извести секое лице кое 
поднело анкетен лист со образложение за прифаќање 
или неприфаќање на неговите забелешки или предлози, 
произлегува дека Советот на општината во постапката 
на планирање ја повредил означената законска одред-
ба. Ова од причина што Советот на општината Кумано-
во во постапката пред Уставниот суд не презентираше 
доказ за доставување на писмено известување на лица-
та кои поднеле анкетни листови, иако за секое одделно 
лице известувањата се изготвени. Нема доказ дека 
Стручната комисија писмено ги известила подносите-
лите на анкетните листови, со одговор за забелешките 
по Нацрт-Планот, што е обврска од наведената закон-
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ска одредба. Според тоа, оспорената одлука не е доне-
сена во целост во постапка како што е предвидено со 
одредбите од Законот за просторното и урбанистичко-
то планирање, односно истата не е во согласност со 
членот 24 став 8 од Законот за просторното и урбани-
стичко планирање. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.63/2010                           Претседател  

26 јануари 2011 година  на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                Македонија,  
                                        Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
523. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
9 февруари 2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 234 став 2 точка 5 од Зако-

нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010 и 48/2010). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.169/2010 година од 15 декември 2010 годи-
на, под точка 1, по повод поднесена иницијатива на 
Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оцену-
вање на уставноста на член 234 став 2 точка 5 од Зако-
нот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судот основано се по-
стави прашањето за неговата согласност со Уставот на 
Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 234 став 
2 точка 5 од Законот се предвидува дека кон пријавата 
за упис се приложува, меѓу другото и доказ дека нема 
забрани според член 231 став 4 од овој закон. 

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

Согласно член 108 од Уставот, Уставниот суд е ор-
ган на Републиката кој ја штити уставноста и законито-
ста.  

Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот 
суд одлучува за согласноста на другите прописи и на 
колективните договори со Уставот и со законите.  

Законот за трговските друштва претставува фунда-
ментален системски закон, кој е од огромно значење за 
зајакнување на приватниот сектор.  

Според членот 2 од Законот, овој закон се примену-
ва на трговецот - поединец, на трговското друштво, на 
стопанската интересна заедница и подружницата орга-
низирана од странско трговско друштво односно од 
странски трговец-поединец, запишани во трговскиот 
регистар, како и на тајното друштво. 

Според член 234 став 2 точка 5 од Законот, кон прија-
вата за упис се приложува, меѓу другото, и доказ дека не-
ма забрани според членот 231 стаав 4 од овој закон. 

Тргнувајќи од содржината на оспорената одредба, а 
при тоа имајќи го во вид веќе заземениот став на Устав-
ниот суд на Република Македонија во својата уставно-
судска пракса со Одлука У.бр.181/2007, 118/2008 Судот 
оцени дека истата не е во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија. Ова од причина што во конкретни-
от случај доказ од управителот, односно од друштвото 
кое врши упис на управител, за околноста дали му е 
изречена забрана за вршење на професија, дејност или 
должност се сведува на барање изјава за негова осудува-
ност или неосудуваност, со оглед на тоа што забраната 
за вршење на дејност е споредна казна што се изрекува 
како дел од осудителната пресуда. Иако овие докази не 
се бараат во кривично-правен контекст, обврската за 
нивното соопштување има ефект врз однесувањето на 
поединецот, што е проблематично како од аспект на за-
штита на човековото достоинство, така и од аспект на 
презумпцијата на невиност на која се надоврзува забра-
ната од лицето да се бара било доказ за осудуваност, или 
за неосудуваност.  

Притоа, за Судот, не е спорно дека забраната за вр-
шење на дејност изречена со осудителна пресуда мора 
да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи 
лицето под таква забрана да ја врши таа дејност се до-
дека забраната трае. Меѓутоа, утврдувањето на тој 
факт не може да биде обврска на поединецот кој е во 
прашање, туку на надлежниот орган кој врши упис на 
упправител и кој што ја утврдувал таа законска обвр-
ска кој ја има на располагање службената казнена еви-
денција, како инструмент за правилно применување на 
законот.  

Оттука, Судот оцени дека оспорениот член 234 став 
2 точка 5 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3, член 13 став 1 и член 25 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.169/2010                           Претседател на 

9 февруари 2011 година     Уставниот суд на Република 
     Скопје                                      Македонија,  
                                            Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

524. 
Врз основа на член 22, став 1, алинеа 3 од Законот 

за енергетика (“Сл.весник на РМ“ бр.16/11), Регулатор-
ната комисија за енегетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА  
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и усло-
вите за формирање, одобрување и контрола на цените 
(во понатамошниот текст: регулирање на цените) со 
кои се остварува регулиран максимален приход потре-
бен за вршење на следните регулирани дејности :  
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1) производство на електрична енергија, со цел да 
се задоволат потребите на тарифните потрошувачи, ка-
ко и да се обезбедат системски услуги, оперативна ре-
зерва и енергија за урамнотежување за потребите на 
операторот на електропреносниот систем, во рамките 
на ограничувањата и можностите на производните еди-
ници, и  

2) снабдување со електрична енергија на тарифните 
потрошувачи  

(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 Макодонија ги вршат регулираните дејности наве-
дени во став 1 од овој член (во понатамошниот текст: 
„регулирано претпријатие“). 

 
Член 2 
Цели 

 
(1) Регулирањето на цените на електричната енер-

гија, согласно начинот и постапката утврдени во овој 
Правилник, има за цел да обезбеди: 

1) создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршењето 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

2) заштита на потрошувачите и корисниците од зло-
употреба на доминантна позиција на пазарот и нео-
правдано високи цени и тарифи; 

3) урамнотежување на меѓусебните интереси на ре-
гулираните претпријатија вршители на регулирани деј-
ности од член 1 на овој Правилник и на корисниците 
на регулираните дејности; 

4) поттикнување за ефикасно работење на регули-
раните претпријатија; 

5) создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за производс-
тво на електрична енергија; 

6) создавање услови со неопходните инвестиции во 
производните капацитети да се обезбеди одржливо 
функционирање на електроенергетскиот систем; 

7) недискриминаторен третман на регулираните 
претпријатија и примена на објективни критериуми и 
транспарентни методи и постапки за регулирање на це-
ните на електрична енергија; 

8) надоместување на трошоците кои што регулира-
ните претпријатија ги имаат во  вршењето на регулира-
ната дејност и соодветен повраток на капиталот; 

9) обезбедување и унапредување на сигурноста на 
снабдувањето, како и безбедно, непрекинато и квали-
тетно производство и снабдување со електрична енер-
гија; 

10) унапредување на енергетска ефикасност, заште-
да на енергија, ефикасно искористување на енергетски-
те ресурси; 

11) заштита и унапредување на животната средина 
во вршењето на регулираните дејности. 
 

Член 3 
Регулиран период, времетраење на  
регулиран период и базна година 

 
(1) Под регулиран период се подразбира период од 

една календарска година (во понатамошниот текст: го-
дина) за кој што на  регулираното претпријатие му се 
утврдува регулиран максимален приход потребен за 
вршење на регулираната дејност, согласно одредбите 
од овој Правилник. 

(2) Времетраењето и датумот на отпочнување на ре-
гулираниот период за секоја од регулираните дејности 
од член 1 на овој Правилник, пооделно, изнесува: 

1) за регулираната дејност производство на еле-
ктрична енергија, регулираниот период е една година и 
на секои 12 месеци потоа; 

2) за регулираната дејност снабдување со електрич-
на енергија на тарифни потрошувачи, регулираниот 
период е една година и на секои 12 месеци потоа. 

(3) Базна година е годината, која е две години пред 
регулираниот период. 
 

Член 4 
Сметководствени стандарди 

 
(1) Претпријатието кое врши две или повеќе регу-

лирани дејности или покрај регулираната дејност врши 
и некоја друга дејност која во смисла на овој Правил-
ник не се смета за регулирана дејност, должно е во сво-
ите интерни пресметки да води одвоена евиденција за 
секоја од дејностите која ја врши поодделно, како и 
консолидирани биланси за другите дејности и да изго-
тви биланс со преглед на приходите, расходите и ре-
зултатите од работењето за секоја дејност пооделно во 
согласност со закон. 
 

Член 5 
(1) Регулираното претпријатие своето сметководс-

тво го води во согласност со Меѓународните сметко-
водствени стандарди. 

(2) За целите на регулирање на цените, регулирано-
то претпријатие е должно при поднесување на барање 
за одобрување на цена и приход согласно член 12, став 
1 на овој Правилник, до Регулаторната комисија за 
енергетика да достави податоци согласно формуларите 
и табелите дадени во Прилог 4, кој е составен дел на 
овој Правилник. 

(3) Регулираното претпријатие е должно по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика да достави и 
други податоци и информации потребни за регулирање 
на цената, вклучувајќи и увид во инвестиционо-тех-
ничката документација за нови објекти. 
 

Член 6 
Распределување на трошоците 

 
(1) Во регулираното претпријатие, распределбата 

на трошоците и средствата се врши во согласност со 
одредбите од Дел 1, од Прилог 3, кој е составен дел на 
овој Правилник. 
 

II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН  
МАКСИМАЛЕН ПРИХОД 

 
Член 7 

Начин на регулирање на цената 
 

(1) Цените се регулираат преку определување на 
горната граница на приходот што му се дозволува на 
регулираното претпријатие да го оствари во текот на 
една календарска година (во понатамошниот текст: ре-
гулиран максимален приход), преку регулирани про-
сечни цени, односно цени за испорачана електрична 
енергија во согласност со соодветни тарифни системи. 

(2) Регулираниот максимален приход се утврдува 
на ниво што на регулираното претпријатие му овозмо-
жува да оствари: 

1) покривање на оперативните трошоци и амортиза-
цијата на средствата за вршење на соодветната регули-
рана дејност направени во рамки на нормализираните 
трошоци при остварување на пропишан квалитет на вр-
шење на регулираната дејност; 

2) обезбедување на определена стапка на принос на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и до-
стапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на електрична енергија на територијата 
на Република Македонија.  
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(3) Регулираниот максимален приход од став 2 на 
овој член ги вклучува и приходите кои што регулира-
ното претпријатие ги остварува по други основи при 
вршењето на регулираната дејност.  

(4) Приносот на капиталот од вршењето на регули-
раната дејност снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи се утврдува преку маржа за 
снабдување, во согласност со овој Правилник. 

 
Член 8 

Регулирани просечни цени односно  
тарифни ставови 

 
(1) Регулирана просечна цена за дејностите од член 

1 на овој Правилник, за секоја година од регулираниот 
период, претставува единечна цена добиена како ко-
личник од регулираниот максимален приход определен 
за соодветната година од регулираниот период поделен 
со соодветната количина на електрична енергија која 
што е произведена, односно испорачана на тарифните 
потрошувачи. 

(2) Цените за испорачана електрична енергија наве-
дени во член 7, став 1 на овој Правилник, се определу-
ваат за дејноста снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи преку Тарифен системи за про-
дажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи 
и треба на регулираното претпријатие да му обезбеди 
остварување на регулираниот максимален приход. 

(3) За регулираната дејност производство на еле-
ктрична енергија, во регулираните договори, во соглас-
ност со регулираната просечна цена се утврдуваат ус-
ловите и цените под кои се испорачуваат системски ус-
луги, оперативна резерва и енергија за урамнотежува-
ње за потребите на операторот на електропреносниот 
систем во рамките на ограничувањата и можностите на 
сопствените производни единици и/или електричната 
енергија за потребите на тарифните потрошувачи. 

 
Член 9 

Регулирана дејност производство на електрична 
енергија 

 
(1) Регулираната дејност производство на електрич-

на енергија во себе ја содржи обврската за обезбедува-
ње на јавна услуга која во согласност со Законот за 
енергетика се состои од: 

1) обезбедување на потребни количини на еле-
ктрична енергија од сопствени производни капацитети 
за тарифните потрошувачи, согласно регулиран дого-
вор склучен со снабдувачите со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи, а одобрен од Регулаторната ко-
мисија за енергетика, согласно член 198, став 2, алинеа 
1 од Законот за енергетика; 

2) обезбедување на системски услуги, оперативна 
резерва и енергија за урамнотежување за потребите на 
операторот на електропреносниот систем, во рамките 
на ограничувањата и можностите на неговите произ-
водни единици согласно регулиран договор склучен со 
операторот на електропреносниот систем, а одобрен од 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 
198, став 2, алинеа 2 од Законот за енергетика 

(2) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста на регулиран производител на електрична 
енергија, треба да ги покрие трошоците за: 

1) работење на сопствените производни капацитети 
за обезбедување на електрична енергија за потребите 
на тарифните потрошувачи;  

2) одржување на производните капацитети, рекон-
струкција, модернизација и надградба на постојните и 
изградба на нови производни капацитети; 

3) обезбедување на системски услуги, оперативна 
резерва и енергија за урамнотежување за потребите на 
операторот на електропреносниот систем, во рамките 
на ограничувањата и можностите на неговите произ-
водни единици;  

4) приклучување кон системите за пренос или ди-
стрибуција, и 

5) заштита и унапредување на животната средина. 
(3) Регулираниот максимален приход за вршење на 

дејноста од став 1 на овој член, треба да обезбеди при-
нос на капиталот определен во согласност со овој Пра-
вилник. 
 

Член 10 
Регулирана дејност снабдување со електрична  

енергија на тарифни потрошувачи 
 

(1) Регулираната дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи во себе ја содржи 
обврската за остварување на јавна услуга во согласност 
со Законот за енергетика, а особено:  

1) набавување на електрична енергија за потребите 
на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибу-
тивниот систем од производителот на електрична енер-
гија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обез-
беди јавна услуга по цени одобрени и објавени од Регу-
латорната комисија за енергетика; 

2) обезбедување, за потребите на тарифните потро-
шувачи, потребен преносен и/или дистрибутивен капа-
цитет, како и услуги од операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија; 

3) фактурирање на своите потрошувачи за испора-
чаната електрична енергија и обезбедени услуги, во 
согласност со Тарифниот систем за продажба на еле-
ктрична енергија за тарифни потрошувачи; 

4) набавка на електрична енергија на отворениот 
пазар по пазарни цени, согласно член 199, став 4 од од 
Законот за енергетика. 

(2) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста снабдување со електрична енергија на тариф-
ни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот си-
стем, треба да ги покрие трошоците за: 

1) оперативни трошоци и амортизација; 
2) набавка на електрична енергија; 
3) за неурамнотежувањата во однос на планирана и 

реализираната потрошувачка на електрична енергија, 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција почну-
вајќи од 01.01.2012 година,  

4) обезбедување на преносен и дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги; 

(3) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста од став 1 на овој член, треба да обезбеди при-
нос преку маржа за снабдување а ќе ја определи Регула-
торната комисија за енергетика врз основа на податоци-
те од финансискиот извештај  (биланс на состојба и би-
ланс на успех, паричните токови, движење на капиталот 
и сметководствени политики и објаснувачки забелешки) 
и извештајот на ревизорите по финасискиот извештај за 
дејноста снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи во согласност со овој Правилник. 

 
III. МЕТОД ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА  

РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИМАЛЕН ПРИХОД  
ПО ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
Член 11 

Распределба на приходот 
 
(1) Регулираниот максимален приход за регулирана 

дејност пресметан во согласност со Прилозите 1 до 4 
од овој Правилник, се распределува по цени за испора-
чана електрична енергија (тарифни ставови), кои што 
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се определуваат за регулираната дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи преку 
тарифен систем за продажба на електрична енергија на 
тарифни потрошувачи, а за дејноста регулирано произ-
водство, со регулирани договори со кои се утврдуваат 
условите под кои се испорачуваат системски услуги, 
оперативна резерва и енергија за урамнотежување за 
потребите на операторот на електропреносниот систем, 
како и електричната енергијата за потребите на тариф-
ните потрошувачи. 

 
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИОТ 
МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ 

 
Член 12 

Поднесување на барање и потребни податоци 
 
(1) Регулираното претпријатие поднесува барање до 

Регулаторната комисија за енергетика за одобрување 
на регулиран максимален приход и цена во согласност 
со овој Правилник (во понатамошниот текст: барање). 

(2) Регулираното претпријатие треба да го поднесе 
барањето до Регулаторната комисија за енергетика, 
најдоцна 60 дена пред истекот на регулираниот период. 

(3) Барањето го доставува управителот или дире-
кторот на регулираното претпријатие по претходно до-
биена согласност од органот на управување. 

(4) Кон барањето, треба да бидат доставени подато-
ци од работењето на претпријатието, а особено: 

1) решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

2) финансиски извештаи за базната година, со сите 
прилози во согласност со барањата на Меѓународните 
сметководствени стандарди, ревидирани од страна на 
овластен ревизор; 

3) бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на по базната година, до денот на доставување на бара-
њето; 

4) финансиско-сметководствени информации изго-
твени во Excel формат, кој овозможува обработка од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика, сог-
ласно со  Прилог 4 кој што е составен дел на овој Пра-
вилник; 

5) податоци за произведена, набавена и продадена 
количина на електрична енергија презентирани во со-
одветни табели од Прилог 4, кој што е составен дел на 
овој Правилник;  

6) податоци за број на потрошувачи согласно при-
менуваниот тарифен систем; 

7) инвестициона програма со план за изградба на 
нови објекти, реконструкција и ревитализација на по-
стојните објекти, во текот на регулираниот период, со 
опис и образложение за економската и енергетската 
оправданост на секоја инвестиција пооделно со што ќе 
се потврди подобрувањето на сигурноста со снабдува-
ње со електрична енергија и квалитетот на јавната ус-
луга, како и податоци за степенот на реализација на ин-
вестициите до денот на поднесување на барањето; 

8) други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката. 

(5) Кон барањето, регулираното претпријатие е 
должно да достави изјава за веродостојноста на бара-
њето и податоците дадени во врска со него, потпишана 
од одговорното лице на претпријатието. Содржината 
на изјавата е дадена во Прилог 5, кој што е составен 
дел на овој Правилник.  

(6) Барањето и податоците од став 4 на овој член се 
доставуваат во четири примероци, при што барањето 
како и податоците од точките 3, 4, 5 и 6 од став 4 од 
овој член се доставуваат и во електронска форма која 
овозможува обработка од страна на Регулаторната ко-
мисија за енергетика.   

 
Член 13 

Постапување по барањето 
  
(1) Постапката за одобрување на регулираниот ма-

ксимален приход и цена отпочнува со денот на прие-
мот на барањето во архивата на Регулаторната комиси-
ја за енергетика. 

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-
њето, Регулаторната комисија за енергетика го разгле-
дува и го анализира барањето и доколку утврди дека 
недостасуваат одредени податоци и документи, ќе до-
несе заклучок со кој ќе го задолжи регулираното прет-
пријатие во определен временски рок да ги достави ба-
раните податоци и документи. Регулаторната комисија 
за енергетика  може пред донесување на заклучокот да 
го повика претпријатието на заеднички состанок за до-
полнителни информации и појаснувања во врска со 
поднесеното барање.            

(3) Доколку регулираното претпријатие во утврде-
ниот рок од став 2 на овој член во целост не постапи по 
барањата за дополнување на одредени податоци и до-
кументи, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја 
спроведе постапката со користење на податоците што 
биле поднесени или други податоци што и се на распо-
лагање. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 14 на овој Правилник, за приби-
рање на мислења и предлози по барањето, од заинтере-
сираните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 
30 ден од денот на поднесување на барањето. 

 
Член 14 

Објавување на барањето 
 
(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-

ва текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб 
страната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
говорат службен јазик кој не е македонски. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
текстот од став 1 на овој член да го објави во рок од 5 
дена од денот на неговото утврдување, а рокот на при-
бирање на мислења и предлози од заинтересираните 
физички и правни лица не може да биде подолг од 10 
дена од денот на објавувањето. 

(3) Врз основа на податоците доставени кон бара-
њето, како и врз основа на анализата на доставените 
мислења од заинтересираните физички и правни лица, 
Регулаторната комиисија за енергетика изготвува на-
црт текст на Одлуката со образложение, кој што ќе би-
де предмет на расправа на Подготвителната седница на 
Регулаторната комисија за енергетика. 
 

Член 15 
Подготвителна седница 

 
(1) По изготвување на текстот на предлог Одлуката 

од член 14, став 3 од овој Правилник, Регулаторната 
комисија за енергетика е должна да свика подготвител-
на седница.  Со поканата за присуство на подготвител-
ната седница се доставуваат текстот на предлог одлу-
ката и мислењата добиени од заинтересираните правни 
и физички лица.  
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(2) За присуство на подготвителната седница се по-
кануваат овластени претставници на подносителот на 
барањето, на институции и организации, како и заинте-
ресирани претпријатија. 

 
Член 16 

Редовна седница 
 
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

најдоцна во рок од 10 дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето за промена на цена.  
 

Член 17 
Примена на Деловникот за работа на Регулаторната 

комисија за енергетика 
 

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-
торната комисија за енергетика, бр. 01-171/1 од 
29.12.2003 година,  соодветно се применуваат на орга-
низирањето и одржувањето на подготвителната седни-
ца и редовната седница на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

 
V. ПОСТАПКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА 
ПРОМЕНИ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ТАРИФИ ВО  

ТЕКОТ НА РЕГУЛАТОРНИОТ ПЕРИОД 
 

Член 18 
Промена на одобрениот регулиран  

максимален приход 
 
(1) Доколку во регулираниот период, оперативните 

трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на одо-
брените оперативни трошоци, како последица на окол-
ности кои не можеле да се предвидат во времето на 
одобрувањето на регулираниот максимален приход и 
цена, регулираното претпријатие може, да поднесе ба-
рање до Регулаторната комисија за енергетика за зголе-
мување на регулираниот максимален приход и на регу-
лираните цени или на соодветните регулирани цени за 
испорачана електрична енергија (тарифни ставови) за 
тековната година и за останатиот дел од регулираниот 
период чие времетраење е определено во согласност со 
член 4 од овој Правилник. 

(2) Доколку во регулирана година од регулираниот 
период, оперативните трошоци се намалиле за повеќе 
од 5% во однос на одобрените оперативни трошоци, 
како последица на околности кои не можеле да се 
предвидат во времето на одобрувањето на регулирани-
от максимален приход и цена, регулираното претприја-
тие е должно да поднесе барање до Регулаторната ко-
мисија за енергетика за намалување на регулираниот 
максимален приход и на регулираните просечни цени 
или на соодветните регулирани цени за испорачана 
електрична енергија (тарифни ставови) и за останатиот 
дел од регулираниот период чие времетраење е опреде-
лено во согласност со член 4 од овој Правилник. 

(3) Доколку регулираното претпријатие не постапи 
во согласност со став 2 на овој член,  Регулаторната ко-
мисија за енергертика ќе донесе заклучок за отпочнува-
ње на постапка за намалување на регулираниот макси-
мален приход и на регулираните просечни цени или на 
соодветните регулирани цени за испорачана електрич-
на енергија (тарифни ставови) и заклучокот ќе го до-
стави до регулираното претпријатие. 

(4) Во заклучокот од став 3 на овој член, ќе бидат 
определени роковите за превземање на пооделните 
дејствија во постапката, како и потребната документа-
ција која што треба да ја достави регулираното прет-
пријатие.   

(5) Во барањето наведено во ставовите 1 и 2 од овој 
член, регулираното претпријатие треба да достави фи-
нансиско-сметководствени и технички податоци во 
согласност со Прилог 4 од овој Правилник, кај кои се 
иднетификувани промени и дополнувања во однос на 
претходно доставените податоци кон барањето за опре-
делување на регулиран максимален приход и цена за 
регулираниот период, како и Изјава за вердостојност 
на доставените податоци согласно со Прилог 5 од овој 
Правилник.  

(6) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја до-
несе одлуката согласно ставовите 1, 2 и 3 на овој член, 
во рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од 
денот на приемот на барањето, односно од денот на до-
ставувањето на заклучокот од став 3 на овој член.  

(7) При донесувањето на одлуката по барање доста-
вено во согласност со став 1 на овој член Регулаторна-
та комисија за енергетика треба да има во предвид дали 
одобрената промена на регулираниот максимален при-
ход може значително штетно да влијае на стабилноста 
на цените за тарифните потрошувачи.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

Отпочнати постапки 
 
(1) Постапката за барањата за одобрување на регу-

лираниот максимален приход  поднесени пред стапува-
њето во сила на овој Правилник кои се однесуваат за 
2011 година,  а се поднесени во согласност со Правил-
никот за начинот и условите за регулирање на цени за 
електрична енергија („Службен весник на РМ 
бр.167/08), ќе продолжи согласно со овој Правилник. 

(2) До донесување на одлуките донесени  врз осно-
ва на барањата доставени во согласност со став 1 на 
овој член, ќе се применува Одлуката на Регулаторната 
комисија за енергетика, бр. 02-2039/1 од 29.12.2010. 

 
Член 20 

Трошок за набавка на електрична енергија  
од увоз за 2011 година 

 
(1) По исклучок на точка 3 од Прилог 1 на овој Пра-

вилник, согласно  член 200, став 1  од Законот за енер-
гетика, за тековниот регулиран период (2011 година), 
ќе се применува следнава формула за пресметка на 
пренесените трошоци: 

2011CPT  = 2011TF  + 2011CN  + 2011CG  + 2011CI  - 
2011RSE  

каде што: 

2011CPT  - пренесени трошоци за 2011 година,  
(денари) 

2011TF  
- регулаторен надомест, трошок за надо-

мест за концесија, еколошки такси, да-
ноци на имот, како и други економски 
оправдани трошоци одобрени од Регу-
латорната комисија за енергетика, во 
2011 година, (денари) 

2011CN  
- трошок за севкупните плаќања за ТЕЦ 

Неготино за 2011 година, (денари) 
2011CG  

- трошок за набавка на електрична енер-
гија од други производители и/или тр-
говци за 2011 година, (денари) 

2011CI  
- трошок за набавка на интерконекциски 

капацитет за 2011 година, (денари)  
2011RSE  

- приход од продажба на вишокот еле-
ктрична енергија согласно член 66, 
став 7 и став 8 од Законот за енергети-
ка, за 2011 година (денари)  
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Член 21 
Цена од регулирана дејност производство на еле-

ктрична енергија за 2011 година 
 
(1) По исклучок од точка 6.3 од Прилог 1 од овој 

Правилник, согласно член 198, став 2 и член 200 од За-
конот за енергетика, цената за регулираната дејност 
производство на електрична енергија за 2011 година се 
пресметува со примена на следнава формула: 

( )
)

/(MARBEGP
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2011201120112011
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QRGQRGQRG
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+++
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      каде што: 
BEGP2011 - цена од регулирана дејност производс-

тво на електрична енергија за 2011 го-
дина (ден/kWh) 

MAR2011 - регулиран максимален приход за регули-
рана дејнос производство на електрична 
енергија за 2011 година, (денари) 

ASt - Приход од продажба на системски ус-
луги обезбедени на операторот на еле-
ктроенергетскиот систем, за 2011 годи-
на (денари) 

TL
tQRG  

- количина на електрична енергија за 
одобрени загуби во преносната мрежа  
за 2011 година, (kWh) 

DL
tQRG  

- количина на електрична енергија за 
одобрени загуби во дистрибутивната 
мрежа  за 2011 година, (kWh) 

PI
tQRG  

- количина на електрична енергија за по-
требите на тарифните потрошувачи ди-
ректно приклучени на преносната мре-
жа кои што вршат дејност од јавен ин-
терес, за 2011 година, (kWh) 

RS
tQRG  

- количина на електрична енергија за по-
требите на снабдувачот со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи за 
2011 година, (kWh) 

 
(2) При определување на вкупните количини на 

електрична енергија кои што производителот на еле-
ктрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена об-
врска да обезбеди јавна услуга треба да ги обезбеди 
согласно своите законски обврски треба да се земат во 
предвид и количините на електрична енергија произве-
дени од повластени производители од обновливи изво-
ри и високо ефикасни комбинирани постројки. 

 
Член 22 

Цена на електрична енергија за одобрени загуби во 
преносната мрежа за 2011 година 

 
(1) Согласно член 200, став 2  од Законот за енерге-

тика, цената на електричната енергија, по која произво-
дителот на електрична енергија на кој во лиценцата му 
е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга ја продава 
за покривање на одобрената количина на загуби во 

преносната мрежа во 2011 година  (
TLRGP2011 ) се прес-

метува со примена на следната формула: 

20112011 BEGPRGPTL =  
каде што: 

TLRGP2011  
- цена на електрична енергија за одо-

брени загуби во преносната мрежа 
во 2011 година (ден/kWh) 

2011BEGP  
- цена од регулирана дејност произ-

водство на електрична енергија сог-
ласно точка 6.3 од Прилог 1 од 
Правилникот, за 2011 година 
(ден/kWh) 

Член 23 
Цена на електрична енергија за одобрени загуби во 

дистрибутивна мрежа за 2011 година 
 
(1) Согласно член 200, став 2 од Законот за енерге-

тика, цената на електричната енергија, по која произво-
дителот на електрична енергија на кој во лиценцата му 
е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга ја продава 
за покривање на одобрената количина на загуби во ди-

стрибутивната мрежа во 2011 година  (
TLRGP2011 ), се 

пресметува со примена на следната формула: 

20112011 BEGPRGPDL =  
 
каде што: 

DLRGP2011  
- цена на електрична енергија за одо-

брени загуби во дистрибутивна 
мрежа во 2011 година (ден/kWh) 

2011BEGP  
- цена од регулирана дејност произ-

водство на електрична енергија 
согласно точка 6.3 од Прилог 1 од 
Правилникот, за 2011 година 
(ден/kWh) 

 
Член 24 

Цена за електрична енергија за тарифните потро-
шувачи директно приклучени на преносната 

мрежа кои што вршат дејност од јавен  
интерес за 2011 година 

 
(1) Согласно член 200, став 1 од Законот за енерге-

тика, цената на електричната енергија, по која произво-
дителот на електрична енергија на кој во лиценцата му 
е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга ја продава 
на тарифните потрошувачи директно приклучени на 
преносната мрежа кои што вршат дејност од јавен ин-

терес за 2011 година (
PIRGP2011 ) се пресметува со при-

мена на следната формула: 

201120112011 UTNBEGPRGPPI +=  
       каде што: 

PIRGP2011  
- регулирана цена на електрична 

енергија за потрошувачите кои што 
вршат дејност од јавен интерес за 
2011 година, (ден/kWh) 

2011BEGP  
- цена од регулирана дејност произ-

водство на електрична енергија сог-
ласно точка 6.3 од Прилог 1 од Пра-
вилникот, за 2011 година (ден/kWh) 

2011UTN  
- цена за пренос на електрична енер-

гија за 2011 година, (ден/kWh) 
 

Член 25 
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-

ник, престанува да важи Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за електрична енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 157/08). 

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
           Бр. 01-266/1   
21 февруари 2011 година                 Претседател, 

        Скопје                               Димитар Петров, с.р. 
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525. 
Врз основа на член 22, став 1, алинеја 2, од Законот 

за енергетика („Сл.весник на РМ“ бр.16/11), Регулатор-
ната комисија за енегетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 февруари 2011 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕ-
ГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОРГАНИЗИРАЊЕ 
И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И  ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

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

вите за формирање, одобрување и контрола на тарифи-
те (во понатамошниот текст: регулирање на тарифите) 
со кои се остварува регулиран максимален приход при-
ход потребен за вршење на следните регулирани дејно-
сти:  

1) пренос на електрична енергија; 
2) организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија; 
3) дистрибуција на електрична енергија; 
(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на 

правните лица (во понатамошниот текст: „регулирани 
претпријатија“) кои што врз основа на лиценци издаде-
ни од Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија ги вршат регулираните дејности наве-
дени во став 1 од овој член. 

 
Член 2 
Цели 

 
(1) Регулирањето на тарифите, согласно начинот и 

постапката утврдени во овој Правилник, има за цел да 
обезбеди: 

1) создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршењето 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

2) заштита на потрошувачите и корисниците од зло-
употреба на доминантна позиција на пазарот и нео-
правдано високи тарифи; 

3) урамнотежување на меѓусебните интереси на ре-
гулираните претпријатија вршители на регулирани деј-
ности од член 1 на овој Правилник и на корисниците 
на регулираните дејности; 

4) поттикнување за ефикасно работење на регули-
раните претпријатија; 

5) создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за пренос и ди-
стрибуција на електрична енергија; 

6) создавање услови со неопходните инвестиции во 
системите да се обезбеди одржливо функционирање на 
истите; 

7) недискриминаторен третман на регулираните 
претпријатија и примена на објективни критериуми, 
транспарентни методи и постапки за регулирање на со-
одветните тарифи;  

8) дместување на оправданите трошоци кои што ре-
гулираните претпријатија ги имаат во  вршењето на ре-
гулираната дејност и соодветен повраток на капиталот; 

9) езбедување и унапредување на сигурноста на 
снабдувањето, како и безбеден, непрекинат и квалите-
тен пренос и дистрибуција на електрична енергија; 

10) предување на енергетска ефикасност, заштеда 
на енергија, ефикасно искористување на енергетските 
ресурси; 

11) заштита и унапредување на животната средина 
во вршењето на регулираните дејности. 

 
Член 3 

Регулиран период и времетраење на регулиран  
период 

 
(1) Под регулиран период се подразбира период од 

една или повеќе календарски години (во понатомошни-
от текст: година/години) за кој што на регулираното 
претпријатие му се утврдува регулиран максимален 
приход потребен за вршење на регулираните дејности, 
согласно одредбите од овој Правилник. 

(2) Времетраењето и датумот на отпочнување на ре-
гулираниот период за секоја од регулираните дејности 
од член 1 на овој Правилник, пооделно, изнесува: 

1) за регулираната дејност пренос на електрична 
енергија, регулираниот период е три години и е започ-
нат од 01.01.2009 година, и потоа секои три години; 

2) за регулираната дејност организирање и управу-
вање со пазарот на електрична енергија, регулираниот 
период е една година и истиот започнува од 01.01.2012 
година, и потоа секоја наредна година; 

3) за регулираната дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, регулираниот период е три години и 
е започнат од 01.01.2009 година и потоа секои три го-
дини. 

(3) Базна година е годината која е две години пред 
првата година од регулираниот период. 

 
Член 4 

Сметководствени стандарди 
 

(1) Претпријатието кое врши две или повеќе регу-
лирани дејности или покрај регулираната дејност врши 
и некоја друга дејност која во смисла на овој Правил-
ник не се смета за регулирана дејност, должно е во сво-
ите интерни пресметки да води одвоена евиденција за 
секоја од дејностите која ја врши поодделно, како и 
консолидирани биланси за другите дејности и да изго-
тви биланс со преглед на приходите, расходите и ре-
зултатите од работењето за секоја дејност пооделно во 
согласност со закон. 
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Член 5 
(1) Регулираното претпријатие своето сметководс-

тво го води во согласност со Меѓународните сметко-
водствени стандарди. 

(2) За целите на регулирање на тарифите, регулира-
ното претпријатие е должно при поднесување на бара-
ње за одобрување на регулиран максимален приход и 
регулирана просечна тарифа согласно член 15, став 1 
на овој Правилник, до Регулаторната комисија за енер-
гетика да достави податоци согласно формуларите и 
табелите дадени во Прилог 5, кој е составен дел на овој 
Правилник. 

(3) Регулираното претпријатие е должно по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика да достави и 
други податоци и информации потребни за регулирање 
на тарифата, вклучувајќи и увид во инвестиционо-тех-
ничката документација за нови објекти. 

 
Член 6 

Распределување на трошоците 
 

(1) Во регулираното претпријатие, распределбата 
на трошоците и средствата се врши во согласност со 
одредбите од Дел 1, од Прилог 4, кој е составен дел на 
овој Правилник. 

 
II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН  

МАКСИМАЛЕН ПРИХОД 
 

Член 7 
Начин на регулирање на тарифата 

 
(1) Просечната тарифа и тарифите се регулираат 

преку определување на горната граница на приходот 
што му се дозволува на регулираното претпријатие да 
го оствари во текот на една календарска година (во по-
натамошниот текст: регулиран максимален приход). 

(2) Регулираниот максимален приход се утврдува 
на ниво што на регулираното претпријатие му овозмо-
жува да оствари: 

1) покривање на оперативните трошоци и амортиза-
цијата на средствата за вршење на соодветната регули-
рана дејност направени во рамки на нормализираните 
трошоци при остварување на пропишан квалитет на вр-
шење на регулираната дејност, 

2) обезбедување на определена стапка на принос на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и до-
стапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на електрична енергија на територијата 
на Република Македонија.  

(3) Регулираниот максимален приход од став 2 на 
овој член ги вклучува и приходите кои што регулира-
ното претпријатие ги остварува по други основи при 
вршењето на регулираната дејност. 

Член 8 
Регулирана просечна тарифа односно тарифи 

 
(1) Просечната тарифа за дејностите од член 1 на 

овој Правилник, за секоја година од регулираниот пер-
иод, претставува единечна тарифа добиена како колич-
ник од регулираниот максимален приход определен за 
соодветната година од регулираниот период поделен 
со соодветната количина на пренесена, односно ди-
стрибуирана електрична енергија во истата година. 

(2) Тарифите наведени во член 7, став 1 на овој 
Правилник, се определуваат за дејностите пренос на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија преку тарифни системи за соодветна регули-
рана дејност и треба на регулираното претпријатие да 
му обезбедат остварување на регулираниот максимален 
приход. 

 
Член 9 

Регулирана дејност пренос на електрична  
енергија 

 
(1) Регулираната дејност пренос на електрична 

енергија во себе ја содржи обврската за остварување на 
јавна услуга во согласност со Законот за енергетика, а 
особено:  

1) доверливо и сигурно функционирање на електро-
енергетскиот систем на Република Македонија, во сог-
ласност со важечките прописи со кои се утврдени тех-
ничките правила, 

2) сигурен, безбеден и квалитетен пренос и испора-
ка на електрична енергија преку преносната мрежа на 
Република Македонија, на недискриминаторен и транс-
парентен начин, со пропишан квалитет, 

3) развој, обновување и одржување на преносниот 
систем заради сигурно и ефикасно функционирање на 
системот, во согласност со важечките прописи со кои 
се утврдени техничките правила и да обезбеди долго-
рочна способност на системот да одговори на оправда-
ните барања за пренос на електрична енергија, 

4) приклучување на производителите, потрошува-
чите и операторите на дистрибутивните системи на 
преносната мрежа, како и пристап на трети страни за 
користење на електропреносниот систем, во согласност 
со овој закон и мрежните правила за пренос, а врз ос-
нова на објективни, транспарентни и недискримина-
торни начела, 

5) изградба на нови интерконективни капацитети со 
соседните системи водејќи сметка за ефикасно искори-
стување на постојните интерконективни капацитети и 
рамнотежата помеѓу инвестиционите трошоци и при-
добивките за потрошувачите, 

6) прекугранични текови на електрична енергија 
преку преносната мрежа на Република Македонија во 
рамките на расположливиот преносен капацитет,  
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7) управување во реално време со тековите на еле-
ктрична моќност водејќи сметка за производството на 
електрична енергија во Република Македонија, декла-
рираниот увоз, декларираниот извоз и декларираните 
транзити низ преносниот систем на Република Македо-
нија, врз основа на номинациите од учесниците на па-
зарот доставени до операторот на пазарот на електрич-
на енергија во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија, 

8) паралелна работа на електроенергетскиот систем 
на Република Македонија и соседните електроенергет-
ски системи, како и размена на податоци со оператори-
те на други електропреносни системи, во согласност со 
обврските кои што Република Македонија ги превзела 
со меѓународни договори или обврските на операторот 
што произлегуваат од неговото членство во меѓународ-
ните асоцијации, 

9) соработка со оператори на електропреносни си-
стеми и соодветните асоцијации во согласност со прев-
земените обврски во ратификувани меѓународни дого-
вори или обврски превземени од меѓународните орга-
низации. 

(2) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста од став 1 на овој член, треба да ги покрие тро-
шоците за:  

1) управување, работење и одржување на преносни-
от систем; 

2) развој на електропреносниот систем, кој овозмо-
жува долгогодишно, непречено пренесување на еле-
ктрична енергија без загушувања; 

3) набавка на електрична енергија за покривање на 
загубите во електропреносниот систем по пазарни ус-
лови, на транспарентен, недискриминаторен и конку-
рентен начин, според правилата за пазар на електрична 
енергија; 

4) набавка на системски услуги и соодветна опера-
тивна резерва, по пазарни услови, на транспарентен, 
недискриминаторен и конкурентен начин, според пра-
вилата за пазар на електрична енергија, почнувајќи од 
1.1.2015 година; 

5) набавка на системски услуги, оперативна резерва 
и енергија за урамнотежување од производителот на 
електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена 
обврска да обезбеди јавна услуга во рамките на ограни-
чувањата и можностите на неговите производни едини-
ци, заклучно до 31.12.2014 година;  

6) користење на интерконективните системи на 
други држави за реализација на транзит на  електрична 
енергија низ нивните системи при увоз и извоз на таа 
енергија во и од Република Македонија, согласно обвр-
ските прифатени на меѓународно ниво; 

7) соработка со оператори на електропреносни си-
стеми и соодветните асоцијации во согласност со прев-
земените обврски во ратификувани меѓународни дого-
вори или обврски превземени од меѓународните орга-
низации; 

8) одржување, вградување, контрола, промена и за-
мена на мерните уреди, и 

9) заштита и унапредување на животната средина. 

(3) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста од став 1 на овој член, треба да обезбеди при-
нос на капиталот определен во согласност со овој Пра-
вилник. 

 
Член 10 

Регулирана дејност организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија 

 
(1) Регулираната дејност организирање и управува-

ње со пазарот на електрична енергија во себе ја содржи 
обврската за остварување на јавна услуга во согласност 
со Законот за енергетика, а особено:  

1) организирање, ефикасно функционирање и раз-
вој на пазарот на електрична енергија во согласност со 
начелата на јавност, транспарентност, недискримина-
торност и конкурентност, обезбедување на услугите кои 
се во негова надлежност согласно со Законот за енерге-
тика и согласно со условите дадени во лиценцата; 

2) водење евиденција за физичките трансакции на 
електрична енергија, врз основа на информациите за 
трансакциите за купопродажба и транзит на електрич-
на енергија, доставени од корисниците на пазарот на 
електрична енергија; 

3) подготвување и доставување на информации до 
операторот на електропреносниот систем потребни за 
изготвување на распоредот за диспечирање во соглас-
ност со пазарните правила; 

4) вршење на пресметки за преземената, пренесена-
та и испорачаната електрична енергија помеѓу учесни-
ците на пазарот на електрична енергија, како и наста-
натите неурамнотежувања помеѓу најавените и реали-
зираните трансакции и пресметките ги доставува до 
операторот на електропреносниот систем.  

(2) Регулираниот максимален приход за вршење на 
дејноста од став 1 на овој член, треба да ги покрие тро-
шоците за:  

1) организирање и управување со пазарот на еле-
ктрична енергија; 

2) купување на електрична енергија од повластени 
производители од обновливи извори и високо ефикас-
ни комбинирани постројки, 

3) за урамнотежување и потребните системски услуги 
поврзани со работата на повластените производители, 
согласно правилата за пазар на електрична енергија, 

4) заштита и унапредување на животната средина. 
(3) Регулираниот максимален приход за вршење на 

дејноста од став 1 на овој член, треба да обезбеди при-
нос на капиталот определен во согласност со овој Пра-
вилник. 

 
Член 11 

Регулирана дејност дистрибуција на електрична 
енергија 

 
(1) Регулираната дејност дистрибуција на електрич-

на енергија во себе ја содржи обврската за остварување 
на јавна услуга во согласност со Законот за енергетика, 
а особено: 
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1) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и 
испорака на електрична енергија преку дистрибутивни-
от систем преку којшто управува, на недискриминатор-
на и транспарентна основа, со пропишан квалитет; 

2) одржување, надградување, проширување и управу-
вање со дистрибутивниот систем, како и обезбедување на 
негово поврзување со електропреносниот систем; 

3) развој, обновување и одржување на дистрибутив-
ниот систем, во согласност со важечките прописи со кои 
се утврдени техничките правила и да обезбеди долго-
рочна способност на системот за да се задоволат разум-
ните барања за дистрибуција на електрична енергија; 

4) обезбедување на приклучување на корисниците 
на дистрибутивната мрежа согласно со мрежните пра-
вила за дистрибуција; 

5) сигурно и доверливо функционирање на дистри-
бутивниот систем, во согласност со важечките прописи 
со кои се утврдени техничките правила; 

6) мерење на електричната енергија што се превзема 
од производителите и од електропреносниот систем и 
електричната енергија испорачана на потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем и доставување на 
податоците од мерењата до производителите или снабду-
вачите или трговците, како и до операторот на пазарот, 

7) управување со дистрибутивниот систем; 
8) дистрибуција на електрична енергија на неди-

скриминаторна и транспарентна основа; 
9) сигурно и доверливо функционирање на дистри-

бутивниот систем. 
(2) Регулираниот максимален приход за вршење на 

регулираната дејност дистрибуција на електрична 
енергија, треба да ги покрие трошоците за:  

1) управување, работење и одржување на дистрибу-
тивниот систем; 

2) развој на дистрибутивниот систем, кој овозможу-
ва сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција на еле-
ктрична енергија на потрошувачите приклучени на ди-
стрибутивниот систем; 

3) купување на електрична енергија за покривање 
на загубите во дистрибутивната мрежа по пазарни ус-
лови на транспарентен, недискриминаторен и конку-
рентен начин, според правилата за пазар на електрична 
енергија; 

4) отчитување, евидентирање и фактурирање на 
превземената електрична енергија; 

5) одржување, вградување, контрола, промена и за-
мена на мерните уреди, и 

6) заштита и унапредување на животната средина.   
(3) Регулираниот максимален приход за вршење на 

дејноста од став 1 на овој член, треба да обезбеди при-
нос на капиталот определен во согласност со овој Пра-
вилник. 

 
Член 12 

Загуби во преносна мрежа 
 

(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-
ва трошокот за набавка на електрична енергија за по-
кривање на дозволените загуби во преносната мрежа 

преку одобрување на соодветна количина на електрич-
на енергија изразена во киловатчасови, набавена по па-
зарни услови, на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин, според правилата за пазар на еле-
ктрична енергија, 

(2) Количините на електрична енергија за покрива-
ње на дозволените загуби на електрична енергија во 
преносната мрежа, се признаваат во процент утврден 
со планот за намалување на загубите на електрична 
енергија во преносната мрежа одобрен од Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

(3) Процентот од став 2 на овој член се однесува на 
вкупната влезена количина на електрична енергија во 
преносната мрежа на Република Македонија од домаш-
ното производство и од увоз, како и количините на еле-
ктрична енергија што транзитираат низ преносната 
мрежа на Република Македонија. 

 
Член 13 

Загуби во дистрибутивна мрежа 
 

(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-
ва трошокот за набавка на електрична енергија за по-
кривање на дозволените загуби во дистрибутивната 
мрежа преку одобрување на соодветна количина на 
електрична енергија изразена во киловатчасови, наба-
вена по пазарни услови, на транспарентен, недискри-
минаторен и конкурентен начин, според правилата за 
пазар на електрична енергија. 

(2) Количините на електрична енергија за покрива-
ње на дозволените загуби на електрична енергија во 
дистрибутивната мрежа, се признаваат во процент 
утврден со одобрениот план за намалување на загубите 
на електрична енергија во дистрибутивната мрежа одо-
брен од Регулаторната комисија за енергетика. 

(3) Процентот од став 2 на овој член се однесува на 
вкупната влезена количина на електрична енергија во 
дистрибутивниот систем. 

 
III. МЕТОД ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРА-

НИОТ МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ПО ТАРИФИ 
 

Член 14 
Распределба на приходот 

 
(1) Регулираниот максимален приход за регулирана 

дејност пресметан во согласност со Прилозите 1 до 5 
од овој Правилник, се распределува по тарифи, кои 
што се определуваат за соодветната регулирана дејност 
преку тарифни системи. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, до донесува-
ње на тарифни системи за пренос на електрична енер-
гија, односно за дистрибуција на електрична енергија, 
регулираниот максимален приход за регулираните деј-
ности пренос, односно за дистрибуција на електрична 
енергија, ќе се остварува преку регулираната просечна 
тарифа.  
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IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИОТ 

МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА  
ПРОСЕЧНА ТАРИФА 

 
Член 15 

Поднесување на барање и потребни податоци 
 

(1) Регулираното претпријатие поднесува барање до 
Регулаторната комисија за енергетика за одобрување 
на регулиран максимален приход и регулирана просеч-
на тарифа во согласност со овој Правилник (во поната-
мошниот текст: барање). 

(2) Регулираното претпријатие треба да го поднесе 
барањето до Регулаторната комисија за енергетика, 
најдоцна 60 дена пред истекот на регулираниот период. 

(3) Барањето го доставува управителот или дире-
кторот на регулираното претпријатие по претходно до-
биена согласност од органот на управување. 

(4) Кон барањето, треба да бидат доставени подато-
ци од работењето на претпријатието, а особено: 

1) решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

2) финансиски извештаи за базната година, со сите 
прилози во согласност со барањата на Меѓународните 
сметководствени стандарди, ревидирани од страна на 
овластен ревизор; 

3) бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на по базната година, до денот на доставување на бара-
њето; 

4) финансиско-сметководствени информации изго-
твени во Excel формат, кој овозможува обработка од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика, сог-
ласно со  Прилог 5 кој што е составен дел на овој Пра-
вилник; 

5) податоци за произведена, набавена, пренесена, ди-
стрибуирана и продадена количина на електрична енер-
гија презентирани во соодветни табели од Прилог 6, кој 
што е составен дел на овој Правилник;  

6) податоци за број на потрошувачи согласно при-
менуваниот тарифен систем; 

7) план за инвестирање во соодветната мрежа, под-
несен од органите на управување на регулираното 
претпријатие и одобрен од Регулаторната комисија за 
енергетика, во кој особено треба да биде прикажано 
очекуваното зголемување на ефикасноста на работата 
на соодветниот систем преку намалувањето на загуби-
те на електрична енергија и подобрувањето на квалите-
тот на испорачаната електрична енергија, како резултат 
на предвидените инвестиции; 

8) инвестициона програма за реализација на планот 
од точка 7 од став 4 на овој член за изградба на нови 
објекти, реконструкција и ревитализација на постојни-
те објекти, во текот на регулираниот период, за секоја 

година пооделно, со опис и образложение за економ-
ската и енергетската оправданост на секоја инвестиција 
пооделно со што ќе се потврди подобрувањето на на-
малувањето на загубите на електрична енергија и подо-
брувањето на квалитетот на испорачаната електрична 
енергија; 

9) податоци за степенот на реализација на инвести-
циите до денот на поднесување на барањето; 

10) други релевантни податоци за вршење на регу-
лираната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката. 

(5) Кон барањето регулираното претпријатие е 
должно да достави изјава за веродостојноста на бара-
њето и податоците дадени во врска со него, потпишана 
од одговорното лице на претпријатието. Содржината 
на изјавата е дадена во Прилог 6, кој што е составен 
дел на овој Правилник.  

(6) Барањето и податоците од став 4 на овој член се 
доставуваат во четири примероци, при што барањето, 
како и податоците од точките 3, 4, 5 и 6 од став 4 од 
овој член се доставуваат и во електронска форма која 
овозможува обработка од страна на Регулаторната ко-
мисија за енергетика.   

 
Член 16 

Постапување по барањето 
  
(1) Постапката за одобрување на регулираниот ма-

ксимален приход и регулирана просечна тарифа отпоч-
нува со денот на приемот на барањето во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-
њето, Регулаторната комисија за енергетика го разгле-
дува и го анализира барањето и доколку утврди дека 
недостасуваат одредени податоци и документи, ќе до-
несе заклучок со кој ќе го задолжи регулираното прет-
пријатие во определен временски рок да ги достави ба-
раните податоци и документи. Регулаторната комисија 
за енергетика  може пред донесување на заклучокот да 
го повика претпријатието на заеднички состанок за до-
полнителни информации и појаснувања во врска со 
поднесеното барање.            

(3) Доколку регулираното претпријатие во утврде-
ниот рок од став 2 на овој член во целост не постапи по 
барањата за дополнување на одредени податоци и до-
кументи, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја 
спроведе постапката со користење на податоците што 
биле поднесени или други податоци што и се на распо-
лагање. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 17 на овој Правилник, за приби-
рање на мислења и предлози по барањето, од заинтере-
сираните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 
30 ден од денот на поднесување на барањето. 
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Член 17 
Објавување на барањето 

 
(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-

ва текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-
страната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
говорат службен јазик кој не е македонски. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
текстот од став 1 на овој член да го објави во рок од 5 
дена од денот на неговото утврдување, а рокот на при-
бирање на мислења и предлози од заинтересираните 
физички и правни лица не може да биде подолг од 10 
дена од денот на објавувањето. 

(3) Врз основа на податоците доставени кон бара-
њето, како и врз основа на анализата на доставените 
мислења од заинтересираните физички и правни лица, 
Регулаторната комиисија за енергетика изготвува текст 
на предлог Одлуката со образложение, кој што ќе биде 
предмет на расправа на Подготвителната седница на 
Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Член 18 

Подготвителна седница 
 

(1) По изготвување на текстот на предлог Одлуката 
од член 17, став 3 од овој Правилник, Регулаторната 
комисија за енергетика е должна да свика подготвител-
на седница.  Со поканата за присуство на подготвител-
ната седница се доставуваат текстот на предлог одлу-
ката и мислењата добиени од заинтересираните правни 
и физички лица.  

(2) За присуство на подготвителната седница се по-
кануваат овластени претставници на подносителот на 
барањето, на институции и организации, како и заинте-
ресирани претпријатија. 

 
Член 19 

Редовна седница 
 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
најдоцна во рок од 10 дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето.  

 
Член 20 

Примена на Деловникот за работа на Регулаторната 
комисија за енергетика 

 
(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 
година,  соодветно се применуваат на организирањето и 
одржувањето на подготвителната и редовната седница 
на Регулаторната комисија за енергетика. 

Член 21 
Определување на регулиран максимален приход и 
регулирана просечна тарифа за пренос и дистрибу-
ција на електрична енергија за втората и третата 

година од регулираниот период 
 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, по подне-
сување на првото барање согласно член 15 на овој Пра-
вилник, ќе донесе одлука со која ќе го определи регу-
лираниот основен приход (BRt) за секоја година од ре-
гулираниот период, како и регулираниот максимален 
приход (MARt ) и просечната тарифа, за регулираните 
претпријатија кои што вршат дејност пренос и дистри-
буција на електрична енергија. 

(2) Одлуките за регулиран максимален приход и за 
регулирана просечна тарифа за втората и третата годи-
на од регулираниот период, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе ги донесе најдоцна до 25 декември во те-
ковната година за наредната регулирана година, при 
што регулираните претпријатија од став 1 на овој член 
се должни барањата за регулиран максимален приход и 
регулирана просечна тарифа да ги достават, во архива-
та на Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна 
до 30 ноември во тековната година за наредната регу-
лирана година. 

(3) Кон барањето од став 2 на овој член, регулира-
ното претпријатие треба да го достави следното:   

1) податоци потребни за определување на трошоци 
за набавка на електрична енергија за покривање на одо-
брени загуби во преносната, односно во дистрибутив-
ната мрежа (Lt) 

2) податоци потребни за определување на пренесни 
трошоци (SPTt); 

3) бруто биланс за тековнaта година, до денот на 
доставување на барањето; 

4) податоци за пренесена односно дистрибуирана ко-
личина на електрична енергија презентирани во соодвет-
ни табели од Прилогот 5, кој што е составен дел на овој 
Правилник;  

5) податоци за број на потрошувачи согласно при-
менуваниот тарифен систем; 

6) други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката. 

(4) Во постапката од став 1 на овој член, доставено-
то барање ќе биде објавено најдоцна до истекот на пет-
тиот ден во месец декември, рокот за доставување на 
предлози и мислења од заинтересираните правни и фи-
зички лица не може да биде подолг од седум дена, под-
готвителната седница ќе се одржи најдоцна до истекот 
на дваесеттиот ден од месец декември, а одлуката до-
несена на главната седница на Регулаторната комисија 
за енергетика треба да оттпочне да се применува од пр-
виот ден на месец јануари во наредната година. 
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V. ПОСТАПКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА 
ПРОМЕНИ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ТАРИФИ ВО  

ТЕКОТ НА РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 
 

Член 22 
Промена на одобрениот регулиран максимален  

приход 
 

(1) Доколку во регулирана година од регулираниот 
период, оперативните трошоци се зголемиле за повеќе 
од 5% во однос на одобрените оперативни трошоци, 
како последица на околности кои не можеле да се 
предвидат во времето на одобрувањето на регулирани-
от максимален приход и регулирана просечна тарифа, 
регулираното претпријатие може, да поднесе барање 
до Регулаторната комисија за енергетика за зголемува-
ње на регулираниот максимален приход и регулирана 
просечната тарифа или на соодветните тарифи за те-
ковната година и за останатиот дел од регулираниот 
период чие времетраење е определено во согласност со 
член 4 од овој Правилник. 

(2) Доколку во регулирана година од регулираниот 
период, оперативните трошоци се намалиле за повеќе 
од 5% во однос на одобрените оперативни трошоци, 
како последица на околности кои не можеле да се 
предвидат во времето на одобрувањето на регулирани-
от максимален приход и регулираната просечна тари-
фа, регулираното претпријатие е должно да поднесе ба-
рање до Регулаторната комисија за енергетика за нама-
лување на регулираниот максимален приход и на регу-
лираната просечна тарифа или на соодветните тарифи 
за тековната година и за останатиот дел од регулирани-
от период чие времетраење е определено во согласност 
со член 4 од овој Правилник. 

(3) Доколку регулираното претпријатие не постапи 
во согласност со став 2 на овој член,  Регулаторната ко-
мисија за енергертика ќе донесе заклучок за отпочнува-
ње на постапка за намалување на регулираниот макси-
мален приход и на регулираната просечна тарифа или 
на соодветните тарифи и заклучокот ќе го достави до 
регулираното претпријатие. 

(4) Во заклучокот од став 3 на овој член, ќе бидат 
определени роковите за превземање на пооделните 
дејствија во постапката, како и потребната документа-
ција која што треба да ја достави регулираното прет-
пријатие.   

(5) Во барањето наведено во ставовите 1 и 2 од овој 
член, регулираното претпријатие треба да достави фи-
нансиско-сметководствени и технички податоци во 
согласност со Прилог 5 од овој Правилник, кај кои се 
иднетификувани промени и дополнувања во однос на 
претходно доставените податоци кон барањето за опре-
делување на регулиран максимален приход и регулира-
на просечна тарифа за регулираниот период, како и Из-
јава за вердостојност на доставените податоци соглас-
но со Прилог 6 од овој Правилник.  

(6) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја до-
несе одлуката согласно ставовите 1, 2 и 3 од овој член, 
во рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од 
денот на приемот на барањето, односно од денот на до-
ставувањето на заклучокот од став 3 на овој член.  

(7) При донесувањето на одлуката по барање доста-
вено во согласност со став 1 на овој член Регулаторна-
та комисија за енергетика треба да има во предвид дали 
одобрената промена на регулираниот максимален при-
ход може значително штетно да влијае на стабилноста 
на цените за тарифните потрошувачи.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 23 

Отпочнати постапки 
 

(1) Постапките за барањата за одобрување на регу-
лираниот максимален приход и цена  поднесени пред 
стапувањето во сила на овој Правилник кои се однесу-
ваат за 2011 година,  а се поднесени во согласност со 
Правилникот за начинот и условите за регулирање на 
цени за електрична енергија („Службен весник на РМ 
бр. 167/08), ќе продолжи согласно со овој Правилник. 

(2) До донесување на одлуките донесени  врз осно-
ва на барањата доставени во согласност со став 1 на 
овој член, ќе важи Одлуката на Регулаторната комисија 
за енергетика, бр. 02-2039/1 од 29.12.2010. 

 
Член 24 

Надоместок за операторот на пазарот  
на електрична енергија 

 
(1) До 31.12.2011 година кога завршува регулирани-

от период, согласно член 4 од овој Правилник, сите 
трошоци, амортизацијата на средствата и соодветниот 
поврат на капиталот на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија ќе бидат вклучени во регулираниот 
максимален приход за регулираната дејност пренос на 
електрична енергија, како и во регулираната просечна 
тарифа за пренос на електрична енергија.  

(2) Согласно став 1 од овој член, за третата година 
од регулираниот период (2011 година) кој е започнат 
на 1.1.2009 година, пренесените трошоци ( tSPT ) за 
регулираната дејност пренос на електрична енергија, се 
пресметуваат со примена на следнава формула: 

 
 
      
каде што: 

2011SPT
 

- пренесени трошоци за 2011 година, (де-
нари) 

2011TF  - регулаторен надомест, трошок за надо-
мест за концесија, еколошки такси, да-
ноци на имот, како и други економски 
оправдани трошоци одобрени од Регула-
торната комисија за енергетика, во 2011 
година, (денари) 
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2011AS  - трошокот за набавка на системските ус-
луги во 2011 година, (денари) 

2011ITC
 

- сите плаќања направени во рамките на 
процесот за компензација меѓу операто-
ри на преносни системи (ITC постапка) 
во 2011 година, (денари) 

2011EPP
 

- трошок за набавка на електрична енер-
гија произведена од повластени произво-
дители и трошок за набавка на електрич-
на енергија произведена во високо ефи-
касни комбинирани постројки, во 2011 
година, (денари) 

2011RITC
 

- сите приходи добиени според процесот 
за компензација меѓу оператори на пре-
носни системи (ITC постапка) во 2011 
година, (денари) 

2011RAI
 

- приход што операторот на системот за 
пренос на електрична енергија и опера-
торот на пазарот го добил од распредел-
ба на интерконекцискиот капацитет во 
2011 година, (денари) 

2011RCO
 

- сите надоместоци за приклучување кои 
имаат за цел да го повратат трошокот за 
одржување и управување со средствата 
за приклучување и сите други приходи 
од други извори кои не произлегуваат од 
користењето на преносната мрежа во 
2011 година, (денари). 

 
Член 25 

Загуби на електрична енергија во преносна мрежа 
во 2011 година 

 
(1) По исклучок од член 12 од овој Правилник, за 

третата година од регулираниот период (2011 година) 
кој е започнат на 01.01.2009 година, ќе се применува 
следнава формула за определување на трошоците за 
набавка на електрична енергија за покривање на одо-
брените загуби во преносната мрежа (L2011 ): 

 

201120112011 BEGP**)100/lr( TaL =  
 
каде што: 

2011L  - трошоци за набавка на електрична 
енергија за покривање на одобрени 
загуби, во преносната мрежа во 2011 
година, (денари) 

alr - дозволена стапка на загуби за пренос-
ната мрежа во 2011 година, не повеќе 
од 3%,  (%) 

2011T  - вкупна влезена количина на еле-
ктрична енергија во преносната мре-
жа, од домашно производство и од 
увоз, вклучувајќи ја и количината на 
електрична енергија што транзитира 
низ преносната мрежа во 2011 годи-
на, (kWh) 

2011BEGP  - цена на електричната енергија по која 
производителот на електрична енер-
гија на кој во лиценцата му е утврде-
на обврска да обезбеди јавна услуга 
ја продава за покривање на одобрена-
та количина на загуби во преносната 
мрежа во 2011 година, согласно член 
200, став 2  од Законот за енергетика, 
(ден/kWh). 

Член 26 
Загуби на електрична енергија во дистрибутивна 

мрежа во 2011 година 
 

(1) По исклучок од член 13 од овој Правилник, за 
третата година од регулираниот период (2011 година) 
кој е започнат на 1.1.2009 година ќе се применува след-
нава формула за определување на трошоците за наба-
вка на електрична енергија за покривање на одобрени-
те загуби во дистрибутивната мрежа (L2011 ): 

201120112011 BEG**)100/lr( PDaL =  

 
каде што: 

2011tL    

 

- трошоци за набавка на електрична 
енергија за покривање на одобрени за-
губи, во дистрибутивната мрежа во 
2011 година, (денари) 

100/alr  - дозволена стапка на загуби за дистрибу-
тивната мрежа, не повеќе од 11%, (%) 

2011D  - влезeна количина на електрична енер-
гија во дистрибутивната мрежа, испо-
рачана од страна на производителот на 
електрична енергија на кој во лиценца-
та му е утврдена обврска да обезбеди 
јавна услуга, во 2011 година (kWh), 
при што истата се пресметува со след-
нава формула: )100/1/(20112011 alrQD D −=  

DQ2011  - количина на електрична енергија на из-
лез од дистрибутивната мрежа, испора-
чана на крајните потрошувачи приклу-
чени на дистрибутивниот систем во 
2011 година (kWh) 

2011BEGP
 

- цената на електричната енергија по ко-
ја производителот на електрична енер-
гија на кој во лиценцата му е утврдена 
обврска да обезбеди јавна услуга ја 
продава електричната енергија, соглас-
но член 200, став 2 од од Законот за 
енергетика, вклучувајќи ја и просечна-
та тарифа за пренос, за покривање на 
одобрената количина на загуби во ди-
стрибутивната мрежа во 2011 година, 
(ден/kWh). 

 
Член 27 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-
ник, престанува да важи Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за електрична енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 157/08). 

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    Бр. 01-267/1     

21 февруари 2011 година                 Претседател, 
      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 



Стр. 86 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 

526. 
И С П Р А В К А 

 
Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија во мала хидроеле-
ктрана -  УП1 Бр. 07-53 од 9.2.2011 година, објавена во 
„Службен весник на РМ“ бр. 18 од 14.2.2011 година, 
направена е техничка грешка  во  името на носителот 
на лиценцата, односно стои: Друштвото за производс-
тво на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ 
ДООЕЛ Битола,, а треба да стои: Друштвото за произ-
водство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГО ПРО-
ЕКТ ВОДОВОД ДООЕЛ Битола. 

 
  УП1 Бр. 07-53                                

21 февруари 2011 година                      Претседател, 
           Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
527. 

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна 
и ветеринарство во согласност со министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПО-
ТРЕБА - МЛЕЧНА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на храната за посебна нутритивна 
употреба - млечна храна за доенчиња во поглед на со-
ставот, oзначувањето и рекламирањето на почетната 
формула за доенчиња и на последователната формула 
за доенчиња наменети за употреба кај доенчиња во до-
бра здравствена состојба во Република Македонија. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „доенчиња“ се деца на возраст до 12 месеци; 
2. „мали деца “ се деца на возраст помеѓу една и 

три години; 
3. „почетна формула за доенчиња“ е храна наменета 

за посебна нутритивна употреба од страна на доенчи-
њата во првите месеци од животот којшто ги задоволу-
ва нутритивните барања на доенчињата до воведување-
то на соодветна дополнителна храна; 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2006/141/ЕЗ на Комисијата од 22 декември 2006 година за почет-
на формула за доенчиња и за последователна формула за доен-
чиња и за изменување на Директивата 1999/21/ЕЗ (CELEX 
32006L0141) изменета со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 
1243/2008 од 12 декември 2008 година за изменување на Анек-
сите III и VI кон Директивата 2006/141/EC што се однесуваат на 
барања во однос на составот на одредени формули за новороден-
чињата (CELEX 32008L1243). 

4. „последователната формула за доенчиња“ е храна 
наменета за посебна нутритивна употреба од страна на 
доенчиња кога се воведува соодветно прихранување и 
којашто претставува главен течен елемент во воведува-
њето разновидна исхрана на доенчињата; 

5. „резидуи од пестициди“ се резидуи присутни во 
почетната формула за доенчиња и во последователната 
формула за доенчиња, како што е дефинирано во член 
2 точка 53 од Законот за безбедност на храната („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр 157/10) вклу-
чувајќи и нивни метаболити и производи што се резул-
тат на нивно распаѓање или реакција.*1 

6. „тврдење“ е која било порака или презентација, 
која не е задолжителна согласно националното законо-
давство за означување на храната, вклучувајќи и сли-
ковна, графичка или симболичка презентација во каква 
било форма, која наведува, сугерира или имплицира 
дека храната има специфични карактеристики; 

7. „нутритивно тврдење" е секое тврдење кое наве-
дува, сугерира или имплицира дека храната има одре-
дени корисни нутритивни својства кои се должат на: 

а. енергијата (калориската вредност) која: 
    - ја обезбедува; 
    - ја обезбедува по намалена или зголемена вред-

ност; или 
    - не ја обезбедува, и/или 
б. хранливите состојки или други супстанции кои: 
    - ги содржи; 
    - ги содржи во намалени или зголемени количи-

ни; или 
    - не ги содржи; 
8. „здравствено тврдење“ е секое тврдење кое наве-

дува, сугерира или имплицира дека постои врска поме-
ѓу здравјето на луѓето и одредена категорија храна, 
одредена храна или некоја од нејзините состојки и 

9. „тврдење за намалување на ризик од болест“ е се-
кое здравствено тврдење кое наведува, сугерира или 
имплицира дека конзумирањето на одредена категорија 
храна, одредена храна или некоја од нејзините состојки 
значително го намалува факторот на ризик за развој на 
одредена болест кај човекот. 

 
Член 3 

Почетната формула за доенчиња и последователна-
та формула за доенчиња може да се пуштаат во промет 
само доколку се во согласност со овој правилник. 

Ниеден производ, освен почетната формула за до-
енчиња не може да се продава или на друг начин да се 
претставува како производ којшто самиот по себе ги 
задоволува нутритивните барања на нормалните здрави 
доенчиња во текот на првите месеци од животот до во-
ведувањето на соодветно дополнително хранење. 

 
Член 4 

Почетната формула за доенчиња и последователна-
та формула за доенчиња не треба да содржат било ка-
кви супстанци во количества кои можат да наштетат на 
здравјето на доенчињата и на малите деца. 

 
Член 5 

Основниот состав на почетната формула за доенчи-
ња кога е подготвена според упатствата од производи-
телот е даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 
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Почетна формула за доенчиња треба да биде произ-
ведена од извори на протеини утврдени во Прилог 1 
точка 2 од овој правилник и во одредени случаи од 
други хранливи состојки чијашто соодветност за по-
себна нутритивна употреба од страна на доенчињата од 
раѓањето е утврдена преку општо прифатени научни 
податоци. 

Соодветноста од став 2 на овој член се покажува 
преку систематски преглед на достапните податоци во 
врска со очекуваните придобивки и со безбедносните 
согледувања, како и, таму каде што е потребно, преку 
соодветни студии спроведени според општоприфате-
ните експертски насоки за подготовка и спроведување 
на тие студии. 

 
Член 6 

Основниот состав на последователната формула за 
доенчиња кога е подготвена според упатствата од про-
изводителот е даден во Прилог 2, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Последователната формула за доенчиња треба да 
биде произведена од извори на протеини утврдени во 
Прилог 2 точка 2 од овој правилник и во одредени слу-
чаи од други хранливи состојки, чијашто соодветност 
за посебна нутритивна употреба од страна на доенчи-
њата на возраст над шест месеци е утврдена преку оп-
што прифатени научни податоци. 

Соодветноста од став 2 на овој член се покажува 
преку систематски преглед на достапните податоци во 
врска со очекуваните придобивки и со безбедносните 
согледувања, како и, таму каде што е потребно, преку 
соодветни студии спроведени според општоприфате-
ните експертски насоки за подготовка и спроведување 
на тие студии. 

 
Член 7 

Неопходните и условно неопходните аминокисели-
ни во мајчиното млеко се дадени во Прилог 5, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Почетна формула за доенчиња треба да ги исполну-
ва критериумите за составот утврдени во Прилог 1 од 
овој правилник, земајќи ги во предвид соодветните 
спецификации утврдени во Прилог 5 од овој правил-
ник. 

Во случај на почетна формула за доенчиња произ-
ведена од протеини од кравјо млеко утврдени во При-
лог 1 точка 2.1 од овој правилник, со содржина на про-
теини помеѓу минимумот и 0.5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), 
соодветноста на почетната формула за доенчиња за 
одредена нутритивна употреба од страна на доенчиња-
та се прикажува преку соодветни студии спроведени 
според општоприфатените експертски насоки за подго-
товката и спроведувањето на тие студии. 

Спецификацијата за содржината на протеини и из-
ворот и обработката на протеините коишто се користат 
во производството на почетната формула за доенчиња 
со содржина на протеини помала од 0,56 g/100 kJ (2,25 
g/100 kcal) произведена од хидролизати на протеини од 
сурутка добиени од протеини од кравјо млеко е дадена 
во Прилог 6, кој е составен дел на овој правилник. 

Во случај на почетна формула за доенчиња произ-
ведена од протеински хидролизати дефинирани во 
Прилог 1 точка 2.2 од овој правилник, со содржина на 
протеини помеѓу минимумот и 0.56 g/100 kJ (2,25 g/100 
kcal), соодветноста на почетната формула за доенчиња 
за одредена нутритивна употреба од страна на доенчи-
њата се прикажува преку соодветни студии спроведени 
според општоприфатените експертски насоки за подго-
товката и спроведувањето на тие студии и треба да би-
де во согласност со соодветните спецификации утврде-
ни во Прилог 6 на овој правилник. 

Последователната формула за доенчиња треба да ги 
исполнува критериумите за составот утврдени во При-
логот 2 од овој правилник земајќи ги во предвид соод-
ветните спецификации утврдени во Прилогот 5 од овој 
правилник. 

Почетната формула за доенчиња и последователна-
та формула за доенчиња пред употреба не треба допол-
нително да се обработува, освен да се додаде вода. 

Забраните и ограничувањата за употреба на состој-
ките на храната во почетната формула за доенчиња и 
последователната формула за доенчиња се утврдени во 
Прилог 1 и Прилог 2 од овој правилник. 

 
Член 8 

Само супстанциите наведени во Прилогот 3, кој е 
составен дел на овој правилник, можат да се користат 
во производството на почетната формула за доенчиња 
и последователната формула за доенчиња со цел да се 
задоволат барањата за: 

(а) минерални супстанции; 
(б) витамини; 
(в) аминокиселини и други азотни соединенија; 
(г) други супстанции што имаат посебна нутритив-

на цел. 
Во врска со употребата на супстанциите наведени 

во Прилог 3 на овој правилник во производството на 
храна за цели што се различни од оние што се опфате-
ни со овој правилник, се применуваат критериумите за 
чистота на супстанции.  

За оние супстанции за коишто не се предвидени 
критериуми за чистота, се применуваат општо прифа-
тените критериуми за чистота препорачани од меѓуна-
родните тела. 

 
Член 9 

За да се олесни ефикасниот службен мониторинг на 
почетната формула за доенчиња, кога еден оператор со 
храна за прв пат става на пазарот на Република Маке-
донија почетна формула за доенчиња, тој, во рамки на 
поднесеното барање за мислење за усогласеност со 
пропишаните барања за безбедност на производот сог-
ласно член 54 став 2 од Законот за безбедност на хра-
ната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/10), треба да го извести надлежниот орган за тоа, 
со доставување на примерок од означувањето на про-
изводот. 

 
Член 10 

Почетната формула за доенчиња и последователна-
та формула за доенчиња не треба да содржат резидуи 
од поединечни пестициди над нивото од 0.01 mg/kg во 
производот што е предложен како готов за консумира-
ње или што е подготвен според упатствата од произво-
дителот. 
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Аналитичките методи за определување на нивоата 
на резидуи од пестициди треба да се општо прифатли-
ви стандардизирани методи. 

Пестицидите што не треба да се употребуваат во 
земјоделски производи наменети за производство на 
почетна формула за доенчиња и последователна фор-
мула за доенчиња се дадени во Прилог 8, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Меѓутоа, за целите на контрола: 
(а) пестицидите наведени во Прилог 8 Табела 1 од 

овој правилник се смета дека не биле користени ако 
нивните резидуи не го надминуваат нивото од 0.003 
mg/kg. Ова ниво, коешто се смета дека е граница на ко-
личеството во аналитичките методи, треба редовно да 
се проверува имајќи го предвид техничкиот напредок; 

(б) пестицидите наведени во Прилог 8 Табелата 2 
од овој правилник се смета дека не биле користени ако 
нивните резидуи не го надминуваат нивото од 0.003 
mg/kg. Ова ниво треба редовно да се проверува имајќи 
ги предвид податоците за загадувањето на животната 
средина. 

Специфичните максимални нивоа на резидуи од пе-
стициди или метаболити на пестициди во почетна фор-
мула за доенчиња и во последователна формула за до-
енчиња се дадени во Прилог 9, кој е составен дел на 
овој правилник. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, за пестициди-
те наведени во Прилог 9 на овој правилник се примену-
ваат максималните нивоа на остатоци утврдени во 
истиот. 

Нивоата на резидуи од пестициди од ставовите 2 и 
3 од овој член се применуваат на производите коишто 
се предложени како готови за консумирање или кои-
што се подготвени во согласност со упатствата од про-
изводителот. 

 
Член 11 

Oзначувањето на почетна формула за доенчиња и 
последователна формула за доенчиња, покрај општите 
информации предвидени со Правилникот за означува-
ње на храната („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 118/05)*2, треба да го содржи и следново:  

(а) во случај на почетна формула за доенчиња, изја-
ва дека производот е соодветен за посебна нутритивна 
употреба од страна на доенчињата од денот на раѓање 
доколку тие не се дојат; 

(б) во случај на последователна формула за доенчи-
ња, изјава дека производот е соодветен само за посебна 
нутритивна употреба од страна на доенчињата на во-
зраст над шест месеци, дека таа треба да претставува 
само дел од разновидната исхрана, дека не треба да се 
користи како замена за мајчиното млеко во текот на 
првите шест месеци од животот и дека одлуката да се 
почне со дополнителна исхрана, вклучувајќи го и евен-
туалниот исклучок за шест месечна возраст, треба да се 
донесе само по совет од независни лица со квалифика-
ции од медицина, исхрана или фармација, или други 
професионалци одговорни за грижа за мајки и деца, врз 
основа на индивидуалниот специфичен развој на доен-
чето и потребите за развој;   

(в) во случај на почетна формула за доенчиња и 
последователна формула за доенчиња, расположливата 
енергетска вредност изразена во kJ и kcal и содржината 
на протеини, јаглеродни хидрати и липиди, изразена во 
нумеричка форма, на 100 ml од производот подготвен 
за употреба; 

(г) во случај на почетна формула за доенчиња и 
последователна формула за доенчиња, просечната ко-
личина на секоја минерална супстанција и на секој ви-
тамин споменати во Прилозите 1 и 2 од овој правил-
ник, соодветно, и каде што е применливо, на холин, 
инозитол и карнитин изразена во нумеричка форма, на 
100 ml од производот подготвен за употреба; 

(д) во случај на почетна формула за доенчиња и 
последователна формула за доенчиња, упатствo за со-
одветна подготовка, чување и исфрлање на производот 
и предупредување за опасностите по здравјето од несо-
одветна подготовка и чување. 

Референтните вредности за означување на нутри-
тивната вредност на храната наменета за доенчиња и за 
мали деца се дадени во Прилог 7, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Означувањето, покрај податоците од став 1 на овој 
член, може да ги содржи и следниве информации:  

(а) за почетна формула за доенчиња и последова-
телна формула за доенчиња, просечната количина на 
хранливи состојки споменати во Прилог 3 на овој пра-
вилник, кога таа декларација не е опфатена во ставот 1 
точка (г) од овој член, изразена во нумеричка форма, 
на 100 ml од производот подготвен за употреба; 

(б) за последователна формула за доенчиња, освен 
нумеричките информации, информации за витамините 
и минералите наведени во Прилог 7 на овој правилник, 
изразени како процент од референтните вредности да-
дени во истиот, на 100 ml од производот подготвен за 
употреба. 

Означувањето на почетната формула за доенчиња и 
последователната формула за доенчиња треба да биде 
дизајнирано така да ги обезбедува неопходните инфор-
мации за соодветна употреба на производите со цел да 
не се дестимулира доењето. При означувањето не тре-
ба да се употребуваат термините „хуманизирано“, „ма-
тернизирано“, „адаптирано“ или слични термини. 

Означувањето на почетната формула за доенчиња 
исто така треба да ги содржи следниве задолжителни 
информации пред коишто треба да стојат зборовите 
„Важна напомена“ или нивен еквивалент: 

(а) изјава за предноста на доењето; 
(б) изјава со којашто се препорачува дека произво-

дот треба да се користи само по совет на независни ли-
ца со квалификации од медицина, исхрана или фарма-
ција, или други професионалци одговорни за грижа за 
мајки и деца.  

Означувањето на почетната формула за доенчиња 
не треба да содржи слики од доенчиња ниту други сли-
ки или текст коишто би можеле да ја идеализираат упо-
требата на производот. Меѓутоа, може да има графички 
приказ за полесна идентификација на производот и за 
илустрирање на начините на подготовка.  
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Нутритивните и здравствените тврдења за почетна 
формула за доенчиња и условите што гарантираат со-
одветно тврдење се дадени во Прилог 4, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Означувањето на почетната формула за доенчиња 
може да содржи нутритивни и здравствени тврдења са-
мо во случаите наведени во Прилог 4 на овој правил-
ник и во согласност со условите утврдени во истиот. 

Почетната формула за доенчиња и последователна-
та формула за доенчиња треба да бидат обележани на 
начин којшто ќе им овозможи на потрошувачите да на-
прават јасна разлика помеѓу тие производи за да се из-
бегне евентуален ризик од забуна помеѓу почетната 
формула за доенчиња и последователната формула за 
доенчиња.  

Барањата, забраните и ограничувањата утврдени во 
ставовите од 4, 5, 6, 8 и 9 на овој член се применуваат и 
на следново:  

(а) презентацијата на тие производи, особено нив-
ниот облик, изглед или пакување, користените матери-
јали за пакување, начинот на којшто се аранжирани и 
средината во којашто се изложени; 

(б) рекламирање.  
 

Член 12 
Рекламирањето на почетната формула за доенчиња 

и последователната формула за доенчиња се врши сог-
ласно Меѓународниот Кодекс за маркетинг на замените 
на мајчиното млеко, што се однесува на рекламирање-
то, информациите и одговорностите на здравствените 
органи. 

Рекламирањето на почетната формула за доенчиња 
треба да биде ограничено на изданија специјализирани 
за грижа за бебиња и на научни изданија. Рекламира-
њето на почетната формула за доенчиња треба да биде 
во согласност со условите утврдени во членот 11 ставо-
ви 4, 5, 6, 8, 9 и 10 точка (б) и содржи само информа-
ции од научна и од фактичка природа. Тие информации 
не треба да укажуваат или да создаваат уверување дека 
оваа храна е еднакво добра или подобра од доењето.  

Почетната формула за доенчиња не треба да се рек-
ламира во продажните места, да се даваат мостри или 
некое друго промотивно средство за да се предизвика 
продажба на истата на потрошувачот на малопродажно 
ниво, како што се посебно изложување, купони за по-
пуст, премии, посебна продажба, продажба по многу 
ниска цена и продажба во пакет со друг производ.  

Производителите и трговците со почетна формула 
за доенчиња не треба да даваат бесплатни производи 
или производи по ниски цени, мостри или некои дру-
ги промотивни подароци на широката јавност или на 
бремени жени, на мајки или на членови на нивните 
семејства, било директно или индиректно преку си-
стемот за здравствена заштита или преку здравстве-
ните работници.  

 
Член 13 

Информациите за хранење на доенчиња и на мали 
деца кои се даваат на семејствата и на оние коишто се 
вклучени во полето на исхрана на доенчиња и на мали 
деца треба да бидат објективни и доследни, што вклу-
чува планирање, подготвување и доставување на тие 
информации како и нивна контрола.    

Информативните и образовните материјали, било 
писмени или аудиовизуелни, што се однесуваат на ис-
храна на доенчиња и што се наменети за бремени жени 
и за мајки на доенчиња и на мали деца, треба да содр-
жат јасни информации за следното: 

(а) придобивките и предноста на доењето; 
(б) хранење од мајката и подготовка за доење и одр-

жување на доењето; 
(в) можните негативни последици врз доењето од 

воведувањето на делумно прихранување; 
(г) тешкотијата повторно да се почне со доење, 

откако мајката престанала да дои;  
(д) правилна употреба на почетната формула за до-

енчиња, кога е потребно. 
Кога материјалите од став 2 на овој член содржат 

информации за употребата на почетната формула за 
доенчиња, тие треба да ги вклучуваат социјалните и 
финансиските импликации од нејзината употреба, 
опасностите по здравјето од несоодветна храна или ме-
тоди на хранење, а особено опасностите по здравјето 
од несоодветната употреба на почетната формула за 
доенчиња.  На тој материјал не треба да има слики на 
коишто се идеализира употребата на почетната форму-
ла за доенчиња.  

Производителите или дистрибутерите можат да по-
даруваат информативна или образовна опрема или ма-
теријали само на барање и со писмено одобрување од 
Министерството за здравство или во рамките на упат-
ствата издадени од тој орган за таа цел.  Опремата или 
материјалите можат да го содржат името или логото на 
производителот или дистрибутерот кој ја подарува 
опремата или материјалите, но не треба да го содржат 
заштитениот трговски знак на почетната формула за 
доенчиња и треба да се дистрибуира само преку систе-
мот за здравствена заштита.  

Подарувањето или продажбата на залихи од почет-
ната формула за доенчиња по пониска цена на институ-
ции или на организации, било за употреба во институ-
циите или за дистрибуција надвор од нив, може да се 
користи само за доенчиња што мораат да се хранат со 
почетна формула за доенчиња и само толку долго кол-
ку што им е потребно на тие доенчиња. 

 
Член 14 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за посебните барања 
за безбедност на млечна храна за доенчиња („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 118/05). 

 
Член 15 

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

Бр. 07-199/1 Бр. 11-402/1 
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Скопје Скопје 
 

  Министер                          Директор на Агенцијата 
за здравство,                       за храна и ветеринарство, 

д-р Бујар Османи, с.р.              Дејан Рунтевски, с.р. 



Стр. 140 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 



21 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 февруари 2011 
 

528. 
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбед-

ност на храна („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.157/2010), директорот на Агенција за храна и 
ветеринарство на Република Макeдонија во согласност 
со министерот за здравство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕ-
БА - ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА НА ЖИТНА ОСНОВА 
И ДЕТСКА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедност на храната за посебна нутритивна упо-
треба - преработена храна на житна основа и детска хра-
на за доенчиња и мали деца, кои се однесуваат на нивни-
от состав, резидуите од пестициди и означувањето. 

 
Член 2 

Храната од член 1 на овој правилник е наменета за 
доенчиња кога се одбиваат од доење и за мали деца ка-
ко додаток на нивната исхрана и/или за прогресивна 
адаптација на обична храна. 

 
Член 3 

Храната од член 1 на овој правилник се однесува 
на: 

а) „преработена храна на житна основа“ која е поде-
лена на следните четири категории: 

- едноставни жита кои се или треба да бидат раство-
рени со млеко или друга соодветна хранлива течност; 

- жита со додаден производ со висок процент на 
протеини кои се или треба да бидат растворени со вода 
или друга течност, што не содржи протеини; 

- тестенини, кои се употребуваат откако ќе се подго-
тват со варење во вода или друга соодветна течност; и 

- двопек и бисквити, кои се употребуваат директно 
или после пулверизација и додавање на вода, млеко 
или друга соодветна хранлива течност; 

б) „детска храна“ освен преработена храна на жит-
на основа. 

 
Член 4 

Овој правилник не се применува за млеката намене-
ти за мали деца. 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата (ЕЗ) 
бр. 125/2006 од 5 декември 2006 година за преработена храна на 
житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца, број 
32006L0125 

а) „Доенчиња“ се деца под 12 месеци; 
б) „Мали деца“ се деца од една до три години; 
в) „Резидуи од пестициди“ се остатоци од произво-

ди за растителна заштита во преработена детска храна 
на житна основа, како што е дефинирано во член 17, 
став 1 од Правилникот за општите барања за безбед-
ност на храната*1, во кое влегуваат и нивните метабо-
лити или производи од нивното разградување или ре-
акција. 

 
Член 6 

За производство на преработената храна на житна 
основа може да се употребуваат само супстанции кои 
што треба да бидат во согласност со прифатените науч-
ни докази со кои се потврдува дека се соодветни за за-
доволување на специфичните нутритивни потреби на 
доенчињата и малите деца. 

 
Член 7 

Составот на детската храна за доенчиња и мали де-
ца утврден во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник треба да биде во согласност со барањата утвр-
дени во истиот. 

Составот на преработената храна на житна основа 
треба да биде во согласност со барањата утврдени во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Вредностите на аминокиселинскиот состав на казе-
ин во преработената храна на житна основа и детска 
храна за доенчиња и мали деца се утврдени во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

При производство на преработена храна на житна 
основа и детската храна за доенчиња и мали деца може 
да се употребуваат само нутритивните супстанции на-
ведени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правил-
ник. 
 

Член 10 
Преработената храна на житна основа и детската 

храна за доенчиња и мали деца не треба да содржи би-
ло какви супстанции во количество кое претставува 
опасност по здравјето на доенчињата и малите деца, 
согласно Правилникот за општите барања за безбед-
ност на храната и Правилникот за посебните барања за 
безбедност на храната по однос на микробиолошките 
критериуми*2. За сите супстанции, освен оние наведе-
ни во став 2 и 4 на овој член, утврдени се максимално 
дозволени количества (МДК), согласно Прилог 1, 2, 3 и 
5 од овој правилник. 
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Резидуите од пестициди во преработената храна на 
житна основа и детската храна за доенчиња и мали де-
ца не треба да го надминуваат количеството од 
0.01mg/kg, освен за оние супстанции наведени во При-
лог 6 кој е составен дел на овој правилник за кои се 
утврдени максимално дозволени количества. 

Општо прифатените стандардни методи се употре-
буваат како аналитички методи за определување на ко-
личествата на резидуи од пестициди. 

Пестицидите наведени во Прилог 7 кој е составен 
дел на овој правилник не треба да се употребуваат во 
земјоделски производи наменети за производство на 
преработена храна на житна основа и детска храна за 
доенчиња и мали деца. 

Заради контрола: 
а) Пестицидите наведени во Прилог 7, Табела 1 од 

овој правилник, се смета дека не се употребени докол-
ку нивните резидуи не го надминат количеството од 
0.003mg/kg. 

б) Пестицидите наведени во Прилог 7, Табела 2 од 
овој правилник, ќе се смета дека не се употребени до-
колку нивните резидуи не го надминат количеството од 
0.003mg/kg. 

Количествата на резидуи од пестициди што се наве-
дени во став 2 и 4 на овој член се однесуваат на готов 
производ за употреба или храна подготвена по упат-
ството на производителот на храната. 

 
Член 11 

При означување на преработена храна на житна ос-
нова и детска храна за доенчиња и мали деца покрај 
податоците утврдени со Правилникот за начинот на оз-
начување на храната*3 треба да се означат и да се задо-
волат посебните барања за означување кои се однесу-
ваат на: 

а) соодветната возраст од која може да се употребува 
храната, со назнака за нејзиниот состав, структурата или 
други посебни состојки, при што истата не смее да биде 
помала од четири месеци за било кој производ. Произво-
дите препорачани за употреба на возраст од четири ме-
сеци може да укажуваат дека се соодветни за употреба 
од таа возраст па нагоре, освен кога независно лице со 
квалификации од областа на медицината, исхраната, 
фармакологијата или други професионалци одговорни 
за грижа за мајки и деца, советуваат поинаку. 

б) кога храната се препорачува за деца помлади од 
шест месеци, истата треба да содржи информација за 
тоа дали содржи или не содржи глутен; 

в) достапната енергетска вредност, изразена во kJ 
или kcal и содржината на протеини, јагленхидрати и 
масти, изразена во бројки како количина на 100g или 
100ml од производот, во вид во кој се продава, а таму 
каде што е соодветно како одредено количество од го-
товиот производот предложен за употреба; 

г) просечното количество на секој минерал и на се-
кој витамин, соодветно на количествата утврдени во 
Прилог 1 и Прилог 2 од овој правилник, соодветно, 
изразено во бројки како количество на 100g или 100ml 
од производот, во вид во кој се продава, а таму каде 
што е соодветно како одредено количество од готовиот 
производот предложен за употреба; и 

д) објаснувањето за постапката за подготвување на 
храната, ако е потребно и забелешка за важноста за 
придржување кон таа постапка. 

Означувањето на преработена храна на житна осно-
ва и детска храна за доенчиња и мали деца може да ги 
содржи и следните податоци: 

а) средна вредност на количеството на нутритив-
ни супстанции утвредни во Прилог 4 од овој правил-
ник, кога таквото означување не е утврдено во став 
(1), точка 5 од овој член, изразена во бројки како ко-
личина на 100g или 100ml од производот, во вид во 
кој се продава, а таму каде што е соодветно како 
одредена количина од готовиот производот предло-
жен за употреба; и 

б) во прилог на нумеричката информација, содр-
жината на витамини и минерали утврдена во Прилог 
5 кој е составен дел на овој правилник, изразена во 
проценти од референтните вредности на 100g или 
100ml од производот, во вид во кој се продава, а та-
му каде што е соодветно како одредена количество 
од готовиот производот за употреба, при што озна-
чувањето се врши под услов содржината на минера-
лите и витамините да е најмалку 15% од референт-
ните вредности. 

 
Член 12 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за посебните барања 
кои се однесуваат на детската храна и детската храна 
наменета за доенчиња и мали деца произведена на жит-
на основа („Службен весник на Република Македони-
ја” број 32/2006). 

 
Член 13 

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

Бр. 07-1992/1 Бр. 11-402/1 
10 февруари 2011 година 9 февруари 2011 година 

Скопје Скопје 
 

  Министер,                                         Директор, 
д-р Бујар Османи, с.р.                Дејан Рунтевски, с.р. 
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