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2521. Одлука за давање на одобрение за 
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2522. Исправка на Одлуката за утврду-

вање на работите по премерот во 
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вижности сопственост на Републи-

ка Македонија ......................................  3 

2523. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за формата и содржината 

на обрасците на барањата за изда-

вање на меѓународната возачка доз-

вола и одобрение за управување со 

туѓо моторно возило во странство, 

како и формата и содржината на 

образецот на меѓународната возач-

ка дозвола и одобрението за упра-

вување со туѓо моторно возило во 
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  Стр. 

2524. Методологија за изразување на 

критериумите за доделување на Ли-

ценца за вршење на здравствена 

дејност во мрежата на здравствени 

установи во бодови .............................. 3 

2525. Одлука на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија, У.бр.114/2015 
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2526. Одлука за пуштање во оптек на ко-
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2528. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
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2529. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
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  Стр. 

2531. Одлука за издавање на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија ..........  7 

2532. Тарифник за утврдување на виси-

ната на надоместоците за вршење 

на стручна оцена (ревизија) на гео-

лошка документација од геолошки-

те истражувања за утврдување на 

геолошките, хидрогеолошките и   
 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2519. 

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2016 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 

 

1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална 

заштита на стари лица на ул. „Благоја Гојан“ бр.43, Оп-

штина Кисела Вода, Скопје, на Друштвото за угости-

телство и туризам, трговија, производствени и услужни 

дејности АМБАСАДОР-М ДООЕЛ, Скопје, ЕМБС 

5233992, со седиште на ул. „Пиринска“ бр.38, Скопје. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 

опрема, простор, средства и кадри за социјална зашти-

та и згрижување на 35 корисника, согласно со Правил-

никот за нормативите и стандардите за простор, оп-

рема, стручни кадри и средства потребни за основање и 

започнување со работа на установа за социјална зашти-

та за стари лица  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 125/15). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-4396/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2520. 

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.5.2016 година, донесе 

  Стр. 

 геотехничките особини на тлото за 

потребите на изградба на објекти, 

просторно планирање, уредување 

на просторот и заштита и унапреду-

вање на животната средина и за ут-

врдување на висината на надомес-

токот за работа на членовите на Ко-

мисијата за ревизија............................. 11 

 Огласен дел....................................... 1-100 

 

 
 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 

 

1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална 

заштита на стари лица на ул. „2“ бр.47, КП 1596/1, Ра-

котинци, Општина Сопиште, Скопје на лицето Бобан 

Тодоровски, со адреса на живеење ул. „2“ бр.47, с. Ра-

котинци, Скопје. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри за социјална зашти-
та и згрижување на 16 корисника, согласно со Правил-
никот за нормативите и стандардите за простор, оп-
рема, стручни кадри и средства потребни за основање и 
започнување со работа на установа за социјална зашти-
та за стари лица  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 125/2015). 

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

  
Бр.42-4397/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2521. 

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална 
заштита на стари лица на ул.„Банско“ бр.8, КП 1436, 
КО Кисела Вода, Скопје на лицето Гордана Димиќ 
Здравевска, со адреса на живеење ул.„Банско“ бр.8, 
Скопје. 
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2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри за социјална зашти-
та и згрижување на 16 корисника, согласно со Правил-
никот за нормативите и стандардите за простор, оп-
рема, стручни кадри и средства потребни за основање и 
започнување со работа на установа за социјална зашти-
та за стари лица  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.125/15). 

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

 
Бр.42-4400/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2522. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување 
на работите од премерот во функција за запишување на 
недвижности сопственост на Република Македонија, 
објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2016, направена е техничка грешка, поради 
што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Во член 1 став 1 од Одлуката, наместо зборовите: 

„КП 8887/5“, треба да стојат зборовите: „КП 8887“. 
 

Бр. 42-3858/2  
25 мај 2016 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

2523. 
Врз основа на член 394 алинеја 19 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 
55/16), министерот за внатрешни работи, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БА-
РАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАН-
СТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА 
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците на барањата за издавање на меѓународната возач-
ка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно 
возило во странство, како и формата и содржината на 
образецот на меѓународната возачка дозвола и одобре-
нието за управување со туѓо моторно возило во стран-
ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/2016, во член 4 во ставот (2) зборот „сина“ се заме-
нува со зборот „сива“. 

Член 2 
Членот 6 се брише. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 13.1-32912/1 Министер 

23 мај 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 

 
                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2524. 
Врз основа на член 230 став (31) од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16), министерот за здравство донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ  

УСТАНОВИ ВО БОДОВИ 
 

Член 1 
Со оваа методологија се утврдува изразувањето на 

критериумите за доделување на лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви во бодови. 

 
Член 2 

Критериумот економски најповолна понуда треба 

да се изрази на начин кој ќе овозможи конкретно да се 
изразат сите елементи на овој критериум заради евалу-
ација на понудите во зависност од видот на здравстве-
ната дејност, односно специјалност за која се доделува 
лиценцата за вршење на здравствена дејност во мрежа-
та на здравствени установи. 

 

Член 3 
Елементите на критериумот економски најповолна 

понуда се изразуваат во определен број на бодови во 
распон од 1 до 100 бодови, кои редоследно се наведу-
ваат според нивната  важност. 

Вкупниот збир на бодови за сите елементи опреде-
лени во тендерската документација во конкретната по-

стапка за доделување на лиценца е 100 бода. 
Секој елемент кој ќе се вреднува треба да биде ди-

ректно поврзан со предметот на лиценцата. 
 

Член 4 
Пресметување на бодовите за елементите квалитет 

и економска исплатливост во однос на трошоците, се 

врши на тој начин што понудата која содржи најдобар 
квалитет односно економска исплатливост во однос на 
трошоците, добива најголем број на бодови, а остана-
тите понуди помал број на бодови соодветно на пону-
дениот квалитет односно економска исплатливост во 
однос на трошоците. 



 Стр. 4 - Бр. 103                                                                                             30 мај 2016 
 

 

Пресметување на бодовите за елементот цена на ра-
ботите и услугите и тековни трошоци, се врши пропор-
ционално во однос на најнискиот износ на цена на ра-
ботите и услугите, односно тековни трошоци, при што 
најголем број на бодови се доделуваат за најнискиот 
понуден износ. 

Пресметување на бодовите од став 2 на овој член се 
врши според следната формула: 

 
 најнизок износ на цена/тековни 

трошоци х максимален број бодови 
Број на бодови = --------------------------------------------- 
 цена/тековни трошоци 

 
Член 5 

Во случај кога критериум за доделување на догово-
рот за лиценца е финансиски најповолна понуда, пону-
дите се рангираат според понудените износи за надо-
мест за лиценца за вршење на здравствена дејност во 
мрежата на здравствените установи.  

Понудата со највисок износ се смета за најповолна. 
 

Член 6 
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 17-2988/3  

18 мај 2016 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

  

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2525. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот 
на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
70/1992), на седницата одржана на 11 мај 2016 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 61 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за градење („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/2011). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение 
У.бр.114/2015 oд 10.2.2016 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста на одредбата од Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за согласноста на одредбата со 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Маке-
донија. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 61 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
градење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/2011), се изменува член 138 став 2 од Законот за 
градење, така што зборовите: „и втора“ се бришат, а 
зборовите: „трета, четврта и петта“ се заменуваат со 
зборот „втора“. 

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

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

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според став 2 од истиот член, законите и другите про-
писи се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот 
на нивното донесување. Согласно став 3, законите вле-
гуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објаву-
вањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со 
денот на објавувањето. 

Според член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот 
суд на Република Македонија одлучува за согласноста 
на законите со Уставот. 

Согласно член 112 став 1 од Уставот, Уставниот 
суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е 
во согласност со Уставот. Според став 3 од истиот 
член, одлуките на Уставниот суд се конечни и из-
вршни. 

Според член 79 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, одлуката на Уставниот суд на 
Република Македонија со која се укинува или пониш-
тува закон, пропис или друг општ акт произведува 
правно дејство од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со оспорениот член 61 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за градење, се изменува член 
138 став 2 од Законот за градење кој член е укинат со 
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија 
У.бр.262/2009 од 2.2.2011 година, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/2011 од 14 
февруари 2011 година.  

Подоцнежните измени и дополнувања на Законот 
за градење објавени во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 
25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 
42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 
129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016 
и 79/2016, не предвидуваат бришење на оспорената од-
редба и истата е се уште дел од правниот поредок. 

Постоењето на одредба со која се изменува друга 
одредба која е непостоечка е беспредметно и создава 
правна несигурност во примената на законот. Таквата 
одредба е неприменлива и треба да биде отстранета од 
правниот поредок и од тие причини, Судот оцени дека 
оспорената одредба не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, однос-
но со темелната вредност на уставниот поредок - вла-
деење на правото и принципот на правна сигурност ка-
ко нејзин составен дел. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме 
Старова и Владимир Стојаноски.  

 
У.бр.114/2015 Претседател 

11 мај 2016 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2526. 
Врз основа на член 25 и член 47 став 1 точка 20 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ 
ВО АПОЕН ОД 1 ДЕНАР 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек ковани пари 

во апоен од 1 денар со ознака на ковање „2016“ и со бе-
лези утврдени во Одлуката за издавање и за основните 
белези на кованите пари во апоен од 1 денар („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 223/15), поч-
нувајќи од 15 јули 2016 година. 

2. Со пуштањето во оптек на кованите пари од точ-
ка 1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на 
Република Македонија, во важност ќе бидат паралелно 
и кованите пари во апоен од 1 денар издадени според 
Одлуката за издавање, апоенска структура и основните 
белези на кованите и книжни пари („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/93).  

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр.02-15/VII-1/2016 Гувернер и претседавач 

26 мај 2016 година на Советот на Народната банка 
Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2527. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.4.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Катланово, која е во надлежност 
на одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Катланово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Катланово. 

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

Бр. 0918-7828/1  
28 април 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
_________ 

2528. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.4.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Љуботен, која е во надлежност на 
одржување на Центар за катастар на недвижности 
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Љуботен, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Љуботен. 

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

Бр. 0918-7829/1  
28 април 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
_________ 

2529. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.4.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кучевиште-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Центар за катастар на 
недвижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кучевиште-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Кучевиште-Вон-град. 

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

Бр. 0916-8104/1  
4 мај 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2530. 
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 
и 53/16), 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 
РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 , 
130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 
123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 
39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресме-
тување и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 27,875 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 29,536 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 26,004 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 25,451 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 16,407 

  
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 64,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 66,00 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 50,00 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 38,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 20,883 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати 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 
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б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,692 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,726 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,339 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,136 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.5.2016 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1040/1  

30 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2531. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 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 и 6/16) и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи 
по барањето на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. 
Бугарија – Подружница во Република Македонија со 
седиште на адреса ул. „Васил Главинов“ бр. 16 Скопје 
на седницата одржана на 25.5.2016 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Буга-

рија – Подружница во Република Македонија со се-
диште на адреса ул. „Васил Главинов“ бр. 16 Скопје сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 12-09/16  

25 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – 

Подружница во Република Македонија со седиште на 
адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
25.5.2016 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
25.5.2026 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 269.11.1/16 
 
6. Број на деловниот субјект – 6763014 
 
7. Единствен даночен број – 4080012526804 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и продажба на купувачи во 
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 
целата територија на Република Македонија и стран-
ство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
 Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-
тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 
своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
и правилата за пазарот на електричната енергија во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија работи во соглас-
ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-
публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива. 

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според  купопродажните договори, 
според напонското ниво на приклучок  и категоријата 
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 
составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-
ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2532. 
Врз основа на член 4-б став (6) од Законот за Гео-

лошкиот завод на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 136/12, 41/14 и 

61/16), директорот на Геолошкиот завод на Република 
Македонија донесе 

 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕ-

ВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД 

ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И 

ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОС-

ТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОС-

ТОРОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИ-

ВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИ-

СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА 

ЧЛЕНОВИТЕ НА  КОМИСИЈАТА  ЗА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 

Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-

тоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на гео-

лошка документација од геолошките истражувања за 

утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотех-

ничките особини на тлото за потребите на изградба на 

објекти, просторно планирање, уредување на просто-

рот и заштита и унапредување на животната средина и 

за утврдување на висината на надоместокот  за работа 

на членовите на Комисијата за ревизија. 

 

Член 2 

За вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка 

документација од геолошките истражувања за утврду-

вање на геолошките, хидрогеолошките и геотехнички-

те особини на тлото за потребите на изградба на об-

јекти, просторно планирање, уредување на просторот и 

заштита и унапредување на животната средина се пла-

ќа надоместок во висина од: 

1. 25.000 денари за проект за вршење на геолошки 

истражувања за утврдување на геолошките, хидрогео-

лошките и геотехничките особини на тлото за потреби-

те на изградба на објекти, 

2. 20.000 денари за проект за вршење на геолошки 

истражувања за просторно планирање и уредување на 

просторот, 

3. 15.000 денари за проект за вршење на геолошки 

истражувања за заштита и унапредување на животната 

средина (за изградба на експлоатациони објекти за во-

да и за дефинирање на потесните и пошироките заш-

титни зони), 

4. 45.000 денари за елаборат за извршени геолошки 

истражувања за утврдување на геолошки, хидрогео-

лошки и геотехнички особини на тлото за потребите на 

изградба на објекти, 

5. 30.000 денари за елаборат за извршени геолошки 

истражувања за просторно планирање и уредување на 

просторот и 

6. 25.000 денари за елаборат за извршени геолошки 

истражувања за заштита и унапредување на животната 

средина (за изградба на експлоатациони објекти за во-

да и за дефинирање на потесните и пошироките заш-

титни зони). 

 

Член 3 

Висината на надоместокот за работата на членовите 

на Комисијата за ревизија изнесува: 

1. за проект за вршење на геолошки истражувања за 

утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотех-

ничките особини на тлото за потребите на изградба на 

објекти и тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите 

на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од 

Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за чле-

новите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 

км од Скопје, 

- 2000 денари за учество на членовите во седници 

на Комисиите и 

- 5000 денари за разгледување на геолошката доку-

ментација и изготвување на ревидентски извештаи. 

2. за проект за вршење на геолошки истражувања за 

просторно планирање и уредување на просторот и тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите 

на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од 

Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за чле-

новите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 

км од Скопје, 

- 2000 денари за учество на членовите во седници 

на Комисиите и 

- 5000 денари за разгледување на геолошката доку-

ментација и изготвување на ревидентски извештаи. 

3. за проект за вршење на геолошки истражувања за 

заштита и унапредување на животната средина (за из-

градба на експлоатациони објекти за вода и за дефини-

рање на потесните и пошироките заштитни зони) и тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите 

на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од 

Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за чле-

новите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 

км од Скопје, 

- 1000 денари за учество на членовите во седници 

на Комисиите и 

- 2500 денари за разгледување на геолошката доку-

ментација и изготвување на ревидентски извештаи. 

4. за елаборат за извршени геолошки истражувања 

за утврдување на геолошки, хидрогеолошки и геотех-

нички особини на тлото за потребите на изградба на 

објекти и тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите 

на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од 

Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за чле-

новите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 

км од Скопје, 

- 2000 денари за учество на членовите во седници 

на Комисиите и 
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- 10000 денари за разгледување на геолошката до-

кументација и изготвување на ревидентски извештаи. 

5. за елаборат за извршени геолошки истражувања 

за просторно планирање и уредување на просторот и 

тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите 

на Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од 

Скопје или 1000 денари за трошоци за патување за чле-

новите на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 

км од Скопје, 

- 2000 денари за учество на членовите во седници 

на Комисиите и 

- 7500 денари за разгледување на геолошката доку-

ментација и изготвување на ревидентски извештаи. 

6. за елаборат за извршени геолошки истражувања за 

заштита и унапредување на животната средина (за из-

градба на експлоататиони објекти за вода и за дефинира-

ње на потесните и пошироките заштитни зони) и тоа: 

- 500 денари за трошоци за патување за членовите на 
Комисиите кои се со живеалиште до 100 км од Скопје 
или 1000 денари за трошоци за патување за членовите 
на Комисиите кои се со живеалиште преку 100 км од 
Скопје, 

- 2000 денари за учество на членовите во седници 
на Комисиите и 

- 5000 денари за разгледување на геолошката доку-
ментација и изготвување на ревидентски извештаи. 

  
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”, а ќе се објави по добивање на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-159/13 Директор 

13 мај 2016 година на Геолошкиот завод 
Скопје на Република Македонија, 

 м-р Костадин Јованов, с.р. 
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