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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
5.

Врз основа на член 74 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на склучување на договорот за отуѓување и договорот за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
Член 2
Склучувањето на договорите од членот 1 на овој
правилник се врши преку информацискиот систем за
градежно земјиште.
Член 3
Договорните страни ги склучуваат договорите од
членот 1 на овој правилник во електронска форма со
потпишување на еден или повеќе електронски записи
од кои е составен договорот со дигитален сертификат
издаден од овластен издавач.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-15960/1
23 декември 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
6.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана
на 27 декември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ член 42 ставови 4 и 5 и член 91
став 3 од Законот за административни службеници
(“Службен весник на Република Македонија” број
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата
на граѓани на Република Македонија - УПОЗ од
Скопје, со Решение У.бр.163/2014 од 31 октомври 2016
година, поведе постапка за оценување на уставноста на
одредбите на членовите од Законот, означен во точката
1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорените законски одредби со одредбите на Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот став 4 на членот 42 од Законот за административни службеници, доколку надлежните органи ќе утврдат
вина на кандидатот за доставување на лажни докази, се
должни во рок од 30 дена да ја известат Агенцијата,
при што кандидатот се евидентира во Агенцијата и не
може да се вработи како административен службеник
во период од десет години од денот на неговото евидентирање во Агенцијата, а според оспорениот став 5
на членот 42 од Законот, доколку надлежните органи
не утврдат вина на кандидатот за доставување на лажни докази, се должни во рок од 30 дена да ја известат
Агенцијата, при што кандидатот се брише од евиденцијата на Агенцијата и истиот има право да се пријави на следните јавни огласи.
Судот, исто така утврди дека според оспорениот
член 91 став 3 од Законот за административни службеници, доколку Владата, врз основа на анализата од ставот 2 на овој член, оцени дека додатокот на плата ќе го
постигне саканиот ефект на вработливост и задржливост, ќе донесе одлука со која ќе го утврди износот на
додатокот и датумот од кој истиот ќе влезе во сила.
5. Според член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот
на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и
судска, се темелни вредности на уставниот поредок на
Република Македонија.
Согласно член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.
Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било
утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.
Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Според член 4 од Кривичниот законик („Службен
весник на Република Македонија“ брoј 37/1996,
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006,
73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011,
185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013,
14/2014, 27/2014, 28/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014,
160/2014, 199/2014, 196/2015 и 226/2015), кривични
санкции се: казни, алтернативни мерки, мерки за безбедност и воспитни мерки.
Според член 33 став 1 точка 3 од Законикот, како
една од видовите на казни која може да се изрече за
кривични дела на кривично одговорните сторители, е и
казната забрана на вршење професија, дејност или
должност, која казна согласно ставот 6 на членот 33 од
Законикот, може да се изрече само како споредна казна
заедно со казната затвор или со условна осуда со која е
утврдена казна затвор.
Со Законот за административни службеници
(“Службен весник на Република Македонија” број
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016), се уредува статусот, класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување,
мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници
(став 1), како и статусот и надлежноста на Агенцијата
за администрација (став 2).
Според оспорениот член 42 став 4 од Законот, доколку надлежните органи ќе утврдат вина на кандидатот за доставување на лажни докази, се должни во рок
од 30 дена да ја известат Агенцијата, при што кандидатот се евидентира во Агенцијата и не може да се врабо-
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ти како административен службеник во период од десет години од денот на неговото евидентирање во
Агенцијата.
Од анализата на оспорениот член 42 став 4 од Законот, произлегува уредување кое всушност значи неможност кандидатот да се вработи како административен службеник во период од десет години од денот на
неговото евидентирање во Агенцијата, доколку надлежните органи утврдат вина на кандидатот за доставување на лажни докази. Поточно со ова оспорено законско решение се уредува забрана на вршење професија
во јавната администрација во времетраење од десет години, која по сила на закон се ефектуира за одреден
кандидат по доставено известување од надлежни органи дека кај него утврдиле вина за доставување на лажни докази. Од тоа произлегува дека лицето по сила на
закон, а не како казна што ја изрекол судот со правосилна одлука, трпи правни последици од утврдена вина
од надлежни органи за кои нема поблиско определување со Законот за какви надлежни органи станува збор,
односно без постоење на правосилна осуда за кривично
дело и изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност.
Во доставеното мислење од предлагачот на Законот, се наведува дека не е спорно кои се тие надлежни
органи, односно дека во врска со прашањето кои се тие
надлежни органи со кои оперира оспорената законска
одредба кои можат да утврдат дали определени докази
се лажни или не, се наведува дека согласно Кривичниот законик со кој е регулирано и кривичното дело фалсификување на исправа, тоа е судот, но и дека самата
институција која согласно закон е надлежна за издавање на определен доказ (на пример факултетот во однос
на дипломите), може да достави известување за тоа дали таква диплома под тој број е издадена од самиот факултет.
Според Судот, неспорно е дека кривичен суд утврдува вина, а и тоа дека соодветна институција е таа
која се изјаснува и дава потврда во однос на тоа дали
приложениот документ (диплома, доказ за државјанство, меѓународно признатите сертификати, потврди,
изјави и други документи), како и податоците содржани во документот, се точни и издадени од самата институција или пак тоа не е случај. Меѓутоа и во случај
надлежниот орган кој го издал конкретниот документ
да утврдил неточни податоци во документот кој го издал, односно дека таков документ од страна на органот
воопшто не е издаден, или во случај надлежен суд да
утврдил вина за сторено кривично дело за таквите дејствија на кандидатот, според Судот, не може известувањето за утврдена вина од кој и да било орган, да имплицира по сила на закон забрана на вршење на професија, дејност или должност, како што пропишува оспорениот член 42 став 4 од Законот. Наведеното од причини што кандидатот може да трпи последица од таквите дејствија кои ќе му оневозможат за одреден период да се вработи во јавната администрација, но, исклучиво како последица од забрана за вршење на професија, дејност или должност што ја изрекол исклучиво
судот со правосилна судска одлука, согласно општите
правила и рамки за пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик, но,
не на начин како што тоа е уредено со оспорениот став
4 на членот 42 од Законот, односно како последица од
известување од кој и да било орган дека кај кандидатот
била утврдена вина.
Известувањето, односно потврдувањето од страна
на надлежен орган дека документот кој кандидатот го
приложил не е издаден од соодветната институција или
содржел неточни податоци, според Судот, може да биде оправдан основ за негово исклучување од понатамошната постапка за селекција по конкретно објавени-

Бр. 2 - Стр. 3

от оглас, но, не и основ тој да не може да се вработи
како административен службеник во период од десет
години од денот на неговото евидентирање во Агенцијата, бидејќи само со правосилна судска одлука може
да се изрече ваква забрана.
Казната забрана на вршење професија, дејност или
должност изречена со правосилна судска пресуда, која
е ограничувачки услов за стекнување со конкретна
професија, која исто така може да биде и услов за престанок на вршење на одредена професија, е предвидена
со член 31 став 1 алинеја 5 од Законот за административни службеници. Овој член од Законот уредува дека
за пополнување на работно место на административен
службеник кандидатот помеѓу другото треба да го исполни и општиот услов со правосилна судска пресуда
да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност, но, во случајов, конкретно
со оспорениот член 42 став 4 од Законот, таква забрана
се воведува врз основа на известување од надлежни органи за утврдена вина дека кандидатот доставил лажни
докази, што според Судот, тоа уредување не е во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, член
13 став 1, член 14 став 1 и член 51 од Уставот на Република Македонија.
Според оспорениот став 5 на членот 42 од Законот,
доколку надлежните органи не утврдат вина на кандидатот за доставување на лажни докази, се должни во
рок од 30 дена да ја известат Агенцијата, при што кандидатот се брише од евиденцијата на Агенцијата и истиот има право да се пријави на следните јавни огласи.
Од анализата на овој оспорен став на членот од Законот, произлегува дека отстранетото сомневање за
доставени лажни докази, е само основ за бришење на
кандидатот од евиденцијата на Агенцијата каде привремено бил евидентиран поради сомнеж дека тој доставил неверодостојни докази, но произлегува и тоа дека кандидатот нема да може да продолжи со понатамошно учество во постапката за селекција по конкретно објавениот оглас за вработување, бидејќи оспорената законска одредба уредува дека во вакви случаи кандидатот има право да се пријави на следните јавни огласи, што упатува на фактот дека во конкретната постапка за вработување, тој го губи статусот на кандидат, иако надлежните органи не утврдиле вина дека тој
доставил лажни докази.
Вака уреденото оспорено законско решение кое остава можност кандидатот да биде исклучен од постапка
за вработување, поради евентуално пројавен сомнеж
дека тој доставил лажни докази, за кои потоа се утврдило дека не се лажни, според Судот, не ја гарантира
правната сигурност на граѓаните дека како кандидати
во постапка за вработување, нема да бидат исклучени
од понатамошна постапка за селекција и покрај доставени веродостојни документи од нивна страна. Околноста што кандидатот има право да се пријави на некои
наредни објавени јавни огласи за вработување во административната служба, по оцена на Судот, тоа не го отстранува неуставното дејство на така уреденото оспорено законско решение, ниту може да биде доволна сатисфакција за претходно неуспешниот обид за вработување на кандидатот, а ниту гаранција дека истото повторно нема да се случи, што претставува загрозување
на правната сигурност на граѓаните во остварувањето
на нивните права, спротивно на уставниот принцип на
владеење на правото како темелна вредност на уставниот поредок утврдена во член 8 алинеја 3 од Уставот.
Според оспорениот член 91 став 3 од Законот, доколку Владата, врз основа на анализата од ставот 2 на
овој член, оцени дека додатокот на плата ќе го постигне саканиот ефект на вработливост и задржливост, ќе
донесе одлука со која ќе го утврди износот на додатокот и датумот од кој истиот ќе влезе во сила.

Стр. 4 - Бр. 2

Од анализата на оспорената законска одредба произлегува дека со истата се пропишува овластување за
Владата со своја одлука да го утврди износот на додатокот на плата заради прилагодување кон пазарот на
трудот, а кое уредување, според Судот, не е во согласност со Уставот, поради следното:
Според член 91 став 1 од Законот, административниот службеник има право на додаток на плата заради
прилагодување кон пазарот на трудот за што Министерството, во соработка со Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика,
може да побара од Владата да одобри додаток на плата.
Според ставот 2 од член 91 од Законот, барањето за
одобрување на додатокот од ставот 3 на овој член треба да биде засновано на анализа која ќе покаже дека:
- платите на пазарот на трудот за таквите работни
места се значително повисоки од платите на административните службеници кои извршуваат исти работи,
- вработувањето е отежнато или стапката на напуштање на работните места е неприфатливо висока,
- пазарот на трудот нуди ограничен број на квалификувани поединци за таквата работа или
- административните службеници биле подложени
на повеќегодишно стручно усовршување и нивното напуштање на работното место би предизвикало големи
фискални импликации по институцијата.
Според оспорениот став 3 на членот 91 од Законот,
доколку Владата, врз основа на анализата од ставот 2
на овој член, оцени дека додатокот на плата ќе го постигне саканиот ефект на вработливост и задржливост,
ќе донесе одлука со која ќе го утврди износот на додатокот и датумот од кој истиот ќе влезе во сила.
Согласно член 85 став 1 од Законот, административниот службеник има право на плата и надоместоци
на плата под услови и критериуми утврдени со овој закон, освен ако со посебен закон и со колективен договор поинаку не е уредено.
Од целината на членот 91 од Законот, произлегува
дека законодавецот истиот го уредил во функција на
стимулирање на граѓаните да се вработуваат во административната служба, односно веќе вработените да не
ја напуштаат административната служба. Како инструмент за постигнување на ефектот на вработливост и
задржливост во администрацијата, законодавецот уредил можност Владата да донесува одлука за висината
на износот кој би се исплатувал на име додаток на плата по тој основ.
Анализирајќи ја целината на членот 91 од Законот,
вклучително и оспорениот став 3 на членот од Законот,
произлегува дека Владата со одлука може да утврди
додаток на плата за административни службеници чија
плата е значително пониска од платите на пазарот на
трудот за иста извршена работа; во случаи каде вработувањето за одредени работни места било отежнато
или стапката на напуштање на одредени работни места
било неприфатливо високо; за дефицитарни квалификувани поединци на пазарот на трудот и за административни службеници со повеќегодишно стручно усовршување за да не го напуштат нивното работно место.
Доколку Владата оцени дека со доделувањето на тој
додаток на одредени административни службеници
или за одредени работни места ќе се постигнел ефектот
на вработливост и задржливост, според оспорениот
став 3 на членот 91 од Законот, донесува одлука со која
ќе ја утврди висината на овој вид на додаток на плата.
Во конкретниот случај, за разлика од оспорениот
член 90 став 5 од Законот кој исто така уредува овластување за Владата да утврди износ на додаток на плата
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за работа изложена на висок ризик и за кој законодавецот утврдил законски критериуми и рамки (од 10% до
30% од износот на основната плата) на основа кои Владата со акт може да го утврди износот на име додаток
на плата за работните места изложени на висок ризик,
со оспорениот член 91 став 3 од Законот, отсуствуваат
такви параметри на основа кои Владата би тргнала во
утврдување на висината за овој вид на додаток на
плата.
Во отсуство на утврдени критериуми и рамки врз
основа на кои би се исплатувал додатокот на плата за
вработливост и задржливост, произлегува дека со оспорениот член 91 став 3 од Законот, се дава право на Владата како извршна власт да уредува прашања кои се законска материја, како и можност од арбитрарно одлучување по однос на административните службеници и
работните места кои би биле опфатени со ваквата повластена мерка, што според Судот, истото не е во согласност со принципот на владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и
судска како темелни вредности на уставниот поредок,
утврдени со член 8 став 1 алинеите 3 и 4 на Уставот на
Република Македонија.
6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот
оцени дека оспорениот член 42 ставови 4 и 5 и член 91
став 3 од Законот за административни службеници, не
се во согласност со одредбите на Уставот.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од одлуката.
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р
Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил
Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова,
Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 163/2014
27 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
7.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја
1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71,
член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 1, член
39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година и Мислењето од Државната Комисија за спречување на корупцијата, бр.12-5395/2 од 29.12.2016 година наш
арх.бр.03-6730/2 од 30.12.2016 година, а во врска со
Писмото за намери (барање) за добивање дозвола за
локална радиостаница во општина Кривогаштани поднесено од страна на физичкото лице Гордана Цветаноска од с.Мало Коњари, Прилеп, наш арх.бр.08-4475/1
од 19.9.2016 година и Заклучокот бр.02-19/2 од
5.1.2017 година, на својата 1-ва седница одржана на
5.1.2017 година, ја донесе следната
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ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ
НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис,
музичко - говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на подрачјето на општина Кривогаштани, кој
ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на
РМ, и тоа: 96.8 МHz.
2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго
лице.
3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација.
4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“
бр.39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани
во предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од
Агенцијата за електронски комуникации.
5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на
следниот начин на бодирање:
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6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.
Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за
форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на
телевизиски и радио програми („Службен весник на
Република Македонија“ бр.172/14).
7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
161/14).
Надоместокот за користење радиофреквенции се
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од
датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.
8. За определување на предавателната фреквенција,
микролокација, максималната ефективна иззрачена
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација,
кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во
Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен
дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.
Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за
електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави
на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.
Конкурсната документација и образецот - Пријава,
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република
Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00
часот.
За документацијата се плаќа надоместок во износ
од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка:
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална
банка АД Скопје.
10. Пријавата се поднесува во затворен плик до
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола
за емитување на радио програмски сервис на локално
ниво - општина Кривогаштани”.
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Пријавата, со придружната документација од член
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.
11. Пријавата може да се достави препорачано по
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет)
дена.
Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука
во „Службен весник на Република Македонија”.
Пријавите се поднесувааат во рокот определен со
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.
Дополнителни информации, во врска со објавениот
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:
- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел:
02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;
- за сопственичката структура и кадровските услови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103431;
- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407;
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ
02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437; и
- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона
Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; Билјана Панева Парлеева тел: 02/3103-423.
13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по
истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден
во точка 12 на оваа одлука.
Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата:
www.avmu.mk.
14. Одлуката за доделување на дозволата за радио
емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе
биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на
јавното отворање на пријавите, наведен во точка 13 на
оваа одлука.
Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.
15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот
дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во
мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
во Република Македонија, а влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Образложение
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 19.9.2016 година, беше доставено
Писмо за намери (барање) заверено со арх.бр.08-4475/1
од страна на физичкото лице Гордана Цветаноска од
с.Мало Коњари, Прилеп, за отварање на локална радиостаница на подрачјето на општина Кривогаштани.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на 22.9.2016 година,
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се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали на
ова локално подрачје има слободна радио фреквенција
(допис бр.03-4528/1). Агенцијата за електронски комуникации, на 12.10.2016 година со (допис бр.08053053/2 од 03.10.2016 година (наш бр.03-4528/2 од
12.10.2016 година), одговори дека „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации, утврдени се начелни параметри според кои
треба да се изработи техничкото решение за покривање
на општина Кривогаштани“, со податоци за радиофреквенција, преку која ќе се емитува радио програмата на
територијата на општина Кривогаштани, и тоа: 96.8
МHz.
Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, предвидено е дека „Доколку согласно со Планот за доделување и користење на
радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која
ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта
на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или радио емитување во соодветната сервисна
зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот,
Агенцијата може да спроведе јавно истражување“.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, преку Секторот за стратешко планирање и авторски права, изработи „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување
дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани“, заверена со наш
бр.08-6569/1 од 19.12.2016 година, која е објавена на
веб страницата на Агенцијата на 19.12.2016 година.
Целта на Студијата беше да се утврди оправданоста за
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Кривогаштани, и тоа од аспект на целите утврдени во Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и од
аспект на потребите на публиката. Во предметната
Студија е направена анализа на пазарниот потенцијал и
тоа на потенцијалната публика, како и на потенцијалните огласувачи.
Сублимирани, наодите од оваа Студија покажуваат
дека постои оправданост за објавување јавен конкурс
за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Кривогаштани, и тоа за програмски
сервис музичко - говорно радио од општ формат, на
македонски јазик, што детално може да се утврди од
текстот на Студијата за утврдување на оправданоста за
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани, која е доставена во прилог (Прилог бр.1). Имено, на подрачјето на општина Кривогаштани, радио програма на локално ниво не емитува ниту
една радиостаница, со што на населението во ова подрачје достапни им се само радио програмските сервиси
на јавниот радиодифузен сервис Македонско радио и
четирите комерцијални радиостаници што емитуваат
програма на државно ниво, и тоа: РА Антена 5, РА Канал 77, РА Рос Метрополис и РА Слободна Македонија, кои не обезбедуваат доволно содржини/вести за
локалните настани, што го посочува и подносителот на
писмото за намери „..дека потребата за отворање на локално радио со седиште во општина Кривогаштани се
заснова на информациите и разговорите на средбите со
локалното население од ова подрачје...“ Од друга
страна, случувањата, дневните настани и информативните потреби на населението во овие рурални средини
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од Пелагонија ценам дека многу малку, односно недоволно е опфатено во информативните сервиси кои во
моментов се на располагање на актуелните радио програмски сервиси..“
Во Стратегијата за развој на радиодифузната дејност, за периодот од 2013 до 2017 година, е наведено
дека „...Советот за радиодифузија континуирано го потенцира значењето на локалните информации. Една од
мерките со кои настојува практично да ги мотивира локалните радиодифузери да емитуваат информации за
настани од подрачјето на кое зрачат програма, е тоа
што при доделување дозволи ваквата понуда добива
повеќе бодови“, на што упатува и членот 74 став 2 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Агенцијата во насока на правилно и навремено почитување на роковите пропишани во Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, со оглед на тоа дека завршија Предвремените избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија во 2016 година,
меѓутоа сеуште не е избрана Влада на Република Македонија, на 29.12.2016 година, со писмен допис (бр.036730/1) се обрати до Државната Комисија за спречување на корупцијата, како надлежен орган, во однос на
прашањето дали постои законска пречка Агенцијата
согласно рокот пропишан во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да ја донесе предметната
одлука за објавување на јавен конкурс за доделување
на дозвола за радио емитување. Државната Комисија за
спречување на корупцијата, на 30.12.2016 година до
Агенцијата достави Мислење, бр.12-5395/2 од
29.12.2016 година (наш бр.03-6730/2 од 30.12.2016 година), во кое е наведено дека не постои законска пречка Агенцијата согласно рокот пропишан во Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да ја донесе
предметната одлука за објавување на јавен конкурс за
доделување на дозвола за радио емитување.
Следствено на напред наведеното, а поради тоа што
со Студијата бр.08-6569/1 од 19.12.2016 година, се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Кривогаштани, за
програмски сервис музичко - говорно радио од општ
формат, на македонски јазик, а постои заинтересираност
за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на
член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во
врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9,
10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13,
13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година
и Заклучокот бр.02-19/2 од 5.1.2017 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
на 1-та седница, одржана на 5.1.2017 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не
е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, која влегува во сила од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП 1 Бр. 08-6
5 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизулени
медиумски услуги
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

9 јануари 2017

Бр. 2 - Стр. 9

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
8.

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
Член 1
Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр.
159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15 и 195/16) во членот 6 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3) кои
гласат:
„(2) При теренските мерења од ставот (1) на овој член се прибираат и податоци за година на градба, година
на реконструкција и материјал на градба во функција на воспоставување на Регистарот на цени и закупнини,
кои податоци ги пополнува носителот на правото на недвижностите во Изјава со податоци за недвижности.
(3) Формата и содржината на Изјавата од ставот (2) на овој член е дадена во Прилог број 18 кој е составен
дел на Правилникот за премер на недвижности.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 0101-22735/2
30 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Анета Јорданова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
9.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15,
6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), ја приложуваме следната
ЛИСТА
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ
2016 – ДЕКЕМВРИ 2016

Бр. 08-2129/2
29 декември 2016 година
Скопје

Директор,
м-р Марјан Спасески с.р.
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10.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15,
6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), ја приложуваме следната
ЛИСТА
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2129/3
29 декември 2016 година
Скопје

Директор,
м-р Марјан Спасески с.р.
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Бр. 2 - Стр. 11

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
11.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од

1.5 Во точка 18 која сега станува точка 19 „Обврски
за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетска дејност“
алинејата 1 се брише.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ а ќе влезе во сила од 1.1.2017
година.

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија”
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната коми-

УП1 Бр. 07-77/12
30 декември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

сија за енергетика на Република Македонија, постапу-

__________

вајќи по службена должност, на седницата одржана на
30.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-77/12 од 2.2.2012 година
за вршење на енергетска дејност производство на елек-

12.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија”
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.12.2016 година, донесе

трична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15), издадена на ЕВН Македонија Елек-

ОДЛУКА

трани ДООЕЛ, Друштво за производство на електрич-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

на енергија, во Прилог 1:

КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

“ЕЕ – 80.01.1/11/2/15/2/16”;
1.2 Во точка 13 “Права и обврски на носителот на

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-218/13 од 30.12.2013 го-

лиценца” во став 2 по алинејата 5 се додава нова алине-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со

ја 6 која гласи:

електрична енергија („Службен весник на Република

“- доставува податоци и информации согласно Пра-

Македонија“ бр. 186/13), издадена на ЕВН Македонија

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снаб-

ските пазари.”

дување со електрична енергија, во Прилог 1:

1.3 Точката 13 „Планирање на одржување на производните капацитети“ станува точка 14, а точките 14, 15

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

16,17,18,19,20, 21, 22, 23 и 24 стануваат 15, 16, 17, 18,

“ЕЕ – 150.11.1/13/2/16”;

19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25.

1.2 Во точка 8 став 2 се менува и гласи:

1.4 Во точка 14 која сега станува точка 15 “Обврска

“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

за информирање”, зборовите “Пазарни правила” се за-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична

менуваат со зборовите “Правила за пазар на електрич-

енергија од земјата и од странство, заради продажба на

на енергија”.

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
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на електропреносниот систем и операторите на дистрибутивните системи, како и продажба на купувачи во

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

странство.”

“ЕЕ – 156.12.1/14/2/16”;

1.3 Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-

1.2 Во точка 11 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11 која гласи:

неја 7 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Пра-

“- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари.”

ските пазари.”

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10.

Алинеите 11, 12 и 13 стануваат алинеи 12, 13 и 14.

1.4 Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат.

1.3 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 3 се бришат.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

га нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на

3. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на

Република Македонија“ а ќе влезе во сила од 1.1.2017

Република Македонија“ а ќе влезе во сила од 1.1.2017

година.

година.
УП1 Бр. 07-10/14

УП1 Бр. 07-218/13
30 декември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

30 декември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

__________
14.

13.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија”
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија”
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА Е НЕ РГИЈ А НА

КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-10/14 од 17.2.2014 годи-

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-152/15 од 30.11.2015 го-

на за вршење на енергетска дејност снабдување во кра-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со

ен случај со електрична енергија („Службен весник на

електрична енергија на тарифни потрошувачи („Служ-

Република Македонија“ бр. 38/14), издадена на ЕВН

бен весник на Република Македонија“ бр. 217/15), из-

Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-

дадена на ЕВН Електростопанство на Македонија, Ак-

тво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, во

ционерско друштво за дистрибуција на електрична

Прилог 1:

енергија, Скопје, во Прилог 1:
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1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

со системот за дистрибуција на електрична енергија
бр.02-1454/1 од 28.11.2005 година, со евидентен број

“ЕЕ – 08.08.1/05/2/15/3/15/2/16”;

на издадена лиценца ЕЕ-07.04.1/05 донесена од Регула-

1.2 Во точка 11 по алинејата 10 се додава нова али-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

неја 11 која гласи:

нија, а објавена во („Службен весник на РМ“ бр.

“- доставува податоци и информации согласно Пра-

104/05).
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

вилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

га нејзиното извршување.

Алинеите 11, 12 и 13 стануваат алинеи 12, 13 и 14.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на

1.3 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 3 се бришат.

Република Македонија“ а ќе почне да се применува од

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

1.1.2017 година.

га нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ а ќе влезе во сила од 1.1.2017

УП1 Бр. 12-92/16
30 декември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

година.

__________
УП1 Бр. 07-152/15

16.

30 декември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

15.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка
16 и член 192 став 3 од Законот за енергетика
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 141/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16) на седницата одржана на 30.12.2016
година, донесе

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ”
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15
, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15,
154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на

ОДЛУКА

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

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ

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

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО

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

СИСТЕМOT ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и
189/16), Законот за животната средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007,

1. На ЕВН Електростопанство на Македонија, Ак-

159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,

ционерско друштво за дистрибуција на електрична

187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уред-

енергија во државна сопственост – Скопје, улица 11

бата за начинот на утврдување, пресметување и уп-

Октомври бр.9, 1000 Скопје, Република Македонија,

латување на надоместокот за задолжителни резерви

му престанува лиценцата за вршење на енергетската

на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при

дејност управување со системот за дистрибуција на

увоз и/или производство на нафтени деривати

електрична енергија издадена со Одлука за издавање на

(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на

лиценца за вршење на енергетската дејност управување

седницата одржана на 9.1.2017 година, донесе
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Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА

деривати можат да ги формираат цените за одделни

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ

нафтени деривати во однос на највисоките цени од

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит по-

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од

ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела

тени деривати така што највисоките производни цени

и да изнесуваат:

да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 30,188

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 31,949

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 29,080

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 28,323

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 23,139

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа од-

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,

лука.

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во

Цените од сите четири ценовни групи формира-

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

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

те за одделни нафтени деривати така што:

зутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цена-

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 67,00

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 69,00

та на мазутот М-1 НС важи франко производител во
земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 53,50

в) Масло за горење

ден/лит

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 42,00

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање

г) Мазут

ден/кг

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

- М-1 НС

до 28,827

врзниците утврдени со овој закон и тоа:

Законот.
Член 3

на активностите во областа на животната средина кои
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а) Моторни бензини

ден/лит

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 0,080

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 12,229

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 0,080

б) Дизел гориво

ден/лит

в) Масло за горење

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 0,030

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 3,230

в) Масло за горење

ден/лит

г) Мазут

ден/кг

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 0,040

- М-1 НС

до 0,100

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,050

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни

поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 0,890

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 0,890

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 0,300

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 0,300

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,740

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.1.2017 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регула-

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

торната комисија за енергетика на Република Македонија.

ласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до 21,922

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до 21,856

Бр. 02-26/1
9 јануари 2017 година

Заменик претседател,

Скопје

Куштрим Рамадани, с.р.
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