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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3348. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 30.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, бр.07-2690/2 од 18.9.2012 година.   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 41-7159/1 Претседател на Владата 

30 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3349. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 30.10.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, бр.07-2688/2 од 18.09.2012 година.   

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7159/2 Претседател на Владата 

30 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3350. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 30.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД КРАТОВО  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Основен суд Кратово, бр.07-2581/3 од 10.09.2012 го-
дина.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7159/3 Претседател на Владата 

30 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3351. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија се 

дава право на трајно користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, кое претставува 
дел од КП 2717, КО Богданци, со површина од 12261 
м2, евидентирано во Имотен лист број 806, согласно 
Извод од Урбанистички план вон населено место за 
парк на ветерна електрана, за градежна парцела број 
1.1.б, кое е наменето за изградба на Е – инфраструктур-
ни објекти, дел од КП 2717, КО Богданци, со површина 
од 4599 м2 и дел од КП 2789/1, КО Богданци, со повр-
шина од 5401 м2, евидентирани во Имотен лист број 
806, согласно Извод од Урбанистички план вон населе-
но место за парк на ветерна електрана, за градежна 
парцела број 2.1.б, кое е наменето за изградба на Е – 
инфраструктурни објекти, дел од КП 2789/1, КО Бог-
данци, со површина од 4850 м2, евидентирана во Имо-
тен лист број 806 и дел од КП 2790, КО Богданци, со 
површина од 6492 м2, евидентирана во Имотен лист 
број 800, согласно Извод од Урбанистички план вон 
населено место за парк на ветерна електрана, за гра-
дежна парцела број 3.1.б, кое е наменето за изградба на 
Е – инфраструктурни објекти, дел од КП 2781, КО Бог-
данци, со површина од 3 м2, дел од КП 2782, КО Бог-
данци, со површина од 93 м2, дел од КП 2784, КО Бог-
данци, со површина од 38 м2, евидентирани во Имотен 
лист број 800 и дел од КП 2783, КО Богданци, со повр-
шина од 6790 м2, евидентирана во Имотен лист број 
3062, согласно Извод од Урбанистички план вон насе-
лено место за парк на ветерна електрана, за градежна 
парцела број 4.1.б, кое е наменето за изградба на Е – 
инфраструктурни објекти, дел од КП 2783, КО Богдан-
ци, со површина од 11454 м2, евидентирано во Имотен 
лист број 3062, согласно Извод од Урбанистички план 
вон населено место за парк на ветерна електрана, за 
градежна парцела број 5.1.б, кое е наменето за изградба 
на Е – инфраструктурни објекти, дел од КП 2763, КО 
Богданци, со површина од 5096 м2, дел од КП 2783, 
КО Богданци, со површина од 4203 м2, дел од КП 
2739/1, КО Богданци, со површина од 1238 м2, евиден-
тирани во Имотен лист број 3062, согласно Извод од 
Урбанистички план вон населено место за парк на ве-
терна електрана, за градежна парцела број 6.1.б кое е 
наменето за изградба на Е – инфраструктурни објекти, 
дел од КП 2762, КО Богданци, со површина од 3810 м2 
и дел од КП 2739/1, КО Богданци, со површина од 3290 
м2, евидентирани во Имотен лист број 3062, согласно 
Извод од Урбанистички план вон населено место за 
парк на ветерна електрана, за градежна парцела број 
7.1.б кое е наменето за изградба на Е – инфраструктур-
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ни објекти, дел од КП 2761, КО Богданци, со површина 
од 1901 м2, дел од КП 2762, КО Богданци, со површи-
на од 4827 м2 и дел од КП 2739/1, КО Богданци, со по-
вршина од 6147 м2, евидентирани во Имотен лист број 
3062, согласно Извод од Урбанистички план вон насе-
лено место за парк на ветерна електрана, за градежна 
парцела број 8.1.б кое е наменето за изградба на Е – 
инфраструктурни објекти, дел од КП 2739/1, КО Бог-
данци, со површина од 12003 м2, евидентирано во 
Имотен лист број 3062, согласно Извод од Урбанистич-
ки план вон населено место за парк на ветерна електра-
на, за градежна парцела број 9.1.б, кое е наменето за 
изградба на Е – инфраструктурни објекти, дел од КП 
2739/1, КО Богданци, со површина од 11394 м2, еви-
дентирано во Имотен лист број 3062, согласно Извод 
од Урбанистички план вон населено место за парк на 
ветерна електрана, за градежна парцела број 10.1.б, кое 
е наменето за изградба на Е – инфраструктурни обје-
кти, дел од КП 2739/1, КО Богданци, со површина од 
7934 м2, евидентирано во Имотен лист број 3062, сог-
ласно Извод од Урбанистички план вон населено место 
за парк на ветерна електрана, за градежна парцела број 
11.1.б, кое е наменето за изградба на Е – инфрастру-
ктурни објекти, дел од КП 2739/1, КО Богданци, со по-
вршина од 11582 м2, евидентирано во Имотен лист 
број 3062, согласно Извод од Урбанистички план вон 
населено место за парк на ветерна електрана, за гра-
дежна парцела број 12.1.б, кое е наменето за изградба 
на Е – инфраструктурни објекти, дел од КП 3014/1, КО 
Богданци, со површина од 11663 м2, евидентирано во 
Имотен лист број 3062, согласно Извод од Урбанистич-
ки план вон населено место за парк на ветерна електра-
на, за градежна парцела број 13.1.б, кое е наменето за 
изградба на Е – инфраструктурни објекти, дел од КП 
3014/1, КО Богданци, со површина од 11043 м2, еви-
дентирано во Имотен лист број 3062, согласно Извод 
од Урбанистички план вон населено место за парк на 
ветерна електрана, за градежна парцела број 14.1.б, кое 
е наменето за изградба на Е – инфраструктурни обје-
кти, дел од КП 3014/1, КО Богданци, со површина од 
10184 м2, евидентирано во Имотен лист број 3062, сог-
ласно Извод од Урбанистички план вон населено место 
за парк на ветерна електрана, за градежна парцела број 
15.1.б, кое е наменето за изградба на Е – инфрастру-
ктурни објекти, дел од КП 3014/1, КО Богданци, со по-
вршина од 6379 м2, евидентирано во Имотен лист број 
3062 и дел од КП 3017, КО Богданци, со површина од 
1850 м2, евидентирано во Имотен лист број 806, сог-
ласно Извод од Урбанистички план вон населено место 
за парк на ветерна електрана, за градежна парцела број 
16.1.б, кое е наменето за изградба на Е – инфрастру-
ктурни објекти и дел од КП 2739/1, КО Богданци, со 
површина од 4062 м2, евидентирано во Имотен лист 
број 3062, согласно Извод од Урбанистички план вон 
населено место за парк на ветерна електрана, за гра-
дежна парцела број 17.1.б кое е наменето за изградба 
на Е – инфраструктурни објекти. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8214/1 Заменик на претседателот  

30 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3352. 
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во Одлуката за давање согласност на 
Решението за отстапување на одземени предмети со 
правосилни одлуки на Министерството за труд и соци-
јална политика, објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 132/2012, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕ-
НИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА  
Во насловот на Одлуката и во член 1 наместо збо-

ровите: „Министерството за труд и социјална полити-
ка“ треба да стојат зборовите: „Министерството за 
правда“. 

 
        Бр. 41-7829/3-1                  
31 октомври 2012 година        Од Владата на Република 
             Скопје                                      Македонија 

__________ 
3353. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за давање согласност на 
Решението за отстапување на одземени предмети со 
правосилни одлуки на Министерството за труд и соци-
јална политика, објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 132/2012, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕ-
НИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА  
Во насловот на Одлуката и во член 1 наместо збо-

ровите: „Министерството за труд и социјална полити-
ка“ треба да стојат зборовите: „Министерството за 
правда“.  
        Бр. 41-7829/4-1                  
31 октомври 2012 година        Од Владата на Република 
             Скопје                                      Македонија 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3354. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 10 октом-
ври 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на член 7-б од Законот за управните споро-
ви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2006, 150/2010). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Илко Петров од Скопје на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценување на уставноста на одред-
бата од Законот означен во точката 1 на ова решение. 
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Според наводите во иницијативата, со оспореното за-
конско решение на управниот орган му било дозволено да 
донесе каква и да било одлука без последици по него и да 
не ги плати трошоците од управниот спор. Посебно била 
нелогична ситуацијата кога втростепениот орган во 
управна постапка молчи, а странката повела управен спор 
поради молчење на администрацијата, во кој случај таа 
била должна да ги плати трошоците, иако оправдано ту-
жела за молчење на администрацијата. 

Во иницијативата се укажува и дека во еден од 
претходно важечките закони за управни спорови, 
било предвидено секоја странка да ги поднесува 
своите трошоци и дека тоа решение било избриша-
но во претходниот Закон за управни спорови, кој 
содржел упатна норма дека соодветно ќе се приме-
нуваат одредбите од Законот за парничната постап-
ка. Законот за парничната постапка во членот 148 
предвидува дека странката која во целост ќе ја из-
губи парницата е должна на спротивната странка да 
и ги надомести трошоците. Подносителот го цитира 
и член 156 од Законот за парничната постапка сог-
ласно кој кога јавниот обвинител се јавува како 
странка во постапката тој има право на надоместок 
на трошоците според одредбите од овој закон. Тро-
шоците што според одредбите од законот би треба-
ло да ги поднесува јавниот обвинител ќе се испла-
тат од Буџетот на Република Македoнија. Од наве-
дените одредби подносителот на иницијативата 
заклучува дека согласно Законот за парничната по-
стапка и државните органи кога се странки во по-
стапката можат да плаќаат трошоци од парничниот 
спор. 

Оспорената одредба била спротивна на член 9 и 
член 53 од Уставот. Ова од причина што во управниот 
спор една од страните е државниот орган кој бил стру-
чен орган и бесплатно ги штител останатите граѓани, 
односно јавниот интерес и со закон заштитените прав-
ни интереси, додека пак од другата страна бил кон-
кретниот граѓанин кој бил нестручен и требало да пла-
ти адвокат, со што бил ставен во нерамноправна по-
ложба со останатите граѓани кои ги застапувал струч-
ниот орган. Посебно парадоксална била ситуацијата 
ако управниот орган го загубел спорот. Управниот ор-
ган добивал плата од данокот, дури и данокот што го 
плаќа тужителот во управниот спор, а од друга страна 
тужителот во управниот спор иако го добил спорот 
требало да го плати незаконското однесување на 
управниот орган. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 7-
б од Законот за управните спорови, во управен спор 
странките сами ги поднесуваат трошоците што ги пре-
дизвикале со свое дејствие.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот и владеењето на правото 
се темелни вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Според член 9 од Уставот граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уведу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот се еднакви. 

Според член 50 став 2 од Уставот, се гарантира суд-
ска заштита на законитоста на поединечните акти на 
државната управа и на другите институции што вршат 
јавни овластувања. 

Во член 1 од Законот за управните спорови е пред-
видено дека заради обезбедување судска заштита на 
правата и правните интереси на физичките и правните 
лица и заради обезбедување на законитоста, судот во 
управни спорови одлучува за законитоста на актите на 

органите на државната управа, Владата, други државни 
органи, општините и градот Скопје, организации утвр-
дени со закон и на правни лица во вршење на јавни ов-
ластувања (носители на јавни овластувања) кога реша-
ваат за правата и обврските во поединечните управни 
работи, како и за актите на тие органи донесени во пре-
кршочна постапка. 

Според член 3 став 1 од Законот за управните спо-
рови, право да поведе управен спор има физичко или 
правно лице, ако смета дека со управниот акт му е по-
вредено некое право или непосреден интерес заснован 
врз закон. 

Согласно член 4 од Законот Управните спорови во 
Република Македонија ги решаваат: 

- Управниот суд, како првостепен суд; 
- Вишиот управен суд како второстепен суд; и 
- Врховниот суд на Република Македонија кој одлу-

чува по вонредни правни средства во случаите кога тоа 
е уредено со овој закон. 

Според член 6 од Законот, под орган во смисла на 
овој закон се подразбираат органите на државната 
управа, Владата на Република Македонија, други др-
жавни органи, управни организации, општините и гра-
дот Скопје, јавните претпријатија, трговските друштва, 
фондови, установи, организации и заедници, здружени-
ја и други организации и заедници кога во вршењето 
на јавни овластувања решаваат во управни работи. 

Според членот 7-а, доколку овој закон не содржи 
одредби за постапката во управните спорови, соодвет-
но ќе се применуваат одредбите од Законот за парнич-
ната постапка. 

Според оспорениот член 7-б, во управен спор 
странките сами ги поднесуваат трошоците што ги пре-
дизвикале со свое дејствие. 

Според член 12 од Законот, тужена страна во 
управниот спор е органот чиј акт се оспорува. 

Согласно член 30, за управните спорови судот по 
правило решава на нејавна седница. 

За управните спорови судот одлучува: 
- за законитост на актите и 
- за самата управна работа. 
Според членот 30-а, во спор за законитост на актите 

на органите од членот 1 на овој закон, за работите од 
членот 26 на овој закон, Управниот суд одлучува со ре-
шение без расправа. 

Судот ќе одржи јавна усна расправа и со пресуда ќе 
одлучи за самата управна работа, ако: 

- сложеноста на предметот во управниот спор тоа 
го налага, 

- тоа е неопходно заради подобро разјаснување на 
управната работа или утврдување на фактичката со-
стојба, 

- судот изведува докази и 
- во случаите утврдени во членовите 22 и 36 став 3 

и 40 од овој закон. 
Согласно членот 36, судот одлучува за спорот, по 

правило врз основа на фактите што се утврдени во 
управната постапка, или врз основа на фактите што сам 
ќе ги утврди. 

Ако судот најде дека спорот не може да се расправи 
врз основа на фактите утврдени во управната постапка, 
поради тоа што во однос на утврдените факти постои 
противречност во списите, ако тие во суштествени точ-
ки се нецелосно утврдени, ако од утврдените факти е 
изведен неправилен заклучок во однос на фактичката 
состојба, или ако најде дека во управната постапка не 
се водело сметка за правилата на постапката што би 
биле од влијание врз решавањето на работата, судот ќе 
го поништи оспорениот управен акт со пресуда. Во та-
ков случај, надлежниот орган е должен да постапи она-
ка како што е определено во пресудата и да донесе нов 
управен акт (став 2). Ако поништувањето на оспорени-
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от управен акт според ставот 2 на овој член и повтор-
ното водење на постапката пред надлежниот орган би 
предизвикало за тужителот штета која тешко би може-
ла да се надомести, или ако врз основа на јавни испра-
ви или други докази во списите на предметот е очиг-
ледно дека фактичката состојба е поинаква од онаа што 
е утврдена во управната постапка, или ако во истиот 
спор веќе еднаш е поништен управниот акт, а надлеж-
ниот орган не постапил во целост по пресудата, судот 
ќе ја утврди фактичката состојба и врз основа на така 
утврдената фактичка состојба ќе донесе пресуда. (став 
3) Во случајот од ставот 3 на овој член, судот ја утвр-
дува фактичката состојба на расправа преку еден член 
на советот, преку друг редовен суд или преку друг ор-
ган. На расправата се повикува и странката. 

Според членот 39-а со пресуда судот тужбата ја 
уважува како основана или ја одбива како неоснована. 
Ако тужбата се уважува судот го поништува оспорени-
от управен акт. 

Согласно членот 40 став 1 од Законот, кога судот ќе 
најде дека оспорениот управен акт треба да се пони-
шти, може, ако природата на работата тоа го дозволува 
и ако податоците на постапката даваат сигурна основа 
за тоа, со пресуда да ја реши управната работа. Судот 
задолжително ќе постапи така: 

- ако станува збор за погрешна примена на правото 
(погрешно утврдено правно прашање); 

- ако станува збор за спорови од управни договори; 
- ако станува збор за акти донесени во прекршочна-

та постапка од страна на органите наведени во членот 1 
од овој закон; 

- ако дојде до оддолжување на постапката, а се ра-
боти за предмет во кој фактичката состојба е утврдена 
во управно судската постапка; 

- ако претходно со пресуда го поништил управниот 
акт, а органот не постапил по насоките и ставовите на 
судот изнесени во пресудата; 

- ако надлежниот орган по поништувањето на 
управниот акт донесе управен акт спротивно на прав-
ното мислење на судот, или спротивно на забелешките 
од судот во однос на постапката, па тужителот поднесе 
нова тужба и 

- во случаите утврдени во членот 22 од овој закон.  
Согласно ставот 2 на овој член, таквата пресуда во 

се го заменува актот на надлежниот орган. 
Од наведените одредби од Законот за управните 

спорови, произлегува дека управниот спор претставува 
облик на судска контрола на законитоста на поединеч-
ните управни акти, со што се операционализира одред-
бата од членот 50 став 2 од Уставот. Управно судската 
постапка е специфична во однос на останатите судски 
постапки по нејзиниот предмет – а тоа е оцена на зако-
нитоста на поединечниот управен акт со кој органот на 
државната управа или друг орган (од членот 6 од Зако-
нот) одлучувал во управна работа за определено право 
или обврска на физичко или правно лице. Специфич-
ност на оваа постапка е и тоа што како тужена страна 
во управниот спор секогаш е органот чиј акт се оспору-
ва. Карактеристично за управно-судската постапка е 
што Судот, по правило, решава на нејавна седница без 
присуство на странки, а само по исклучок, во определе-
ни случаи, кога самиот суд одлучува за управната ра-
бота, тој одржува јавна усна расправа.  

Од анализата на целината на Законот за управните 
спорови, произлегува дека Законот не ги уредува де-
тално прашањето за трошоците, односно не дефинира 
што ги сочинува трошоците на управно-судската по-
стапка, туку содржи само една одредба (оспорената 
одредба од членот 7-б дека во управен спор странките 
сами ги поднесуваат трошоците што ги предизвикале 
со свое дејствие. 

Според мислењето на Судот, наведените специфи-
ки на оваа судска постапка во однос на другите судски 
постапки го оправдуваат решението на законодавецот 
за надоместокот на трошоците во управно-судската по-
стапка да се применуваат посебни правила, кои се раз-
лични од правилата на другите судски постапки, како 
што е правилото содржано во оспорената одредба дека 
во управен спор странките сами ги поднесуваат трошо-
ците што ги предизвикале со свое дејствие. Со ова за-
конско решение и двете странки во управниот спор, од-
носно и органот кој решава во управна постапка во прв 
односно втор степен и граѓанинот како странки во спо-
рот се еднакви пред законот со оглед на тоа што секоја 
странка си ги сноси своите трошоци. Според Судот, со 
оваа одредба не се нарушува еднаквоста на граѓаните 
затоа што истата важи за секој што ќе се појави како 
странка во управниот спор, а нејзина цел е трошокот за 
секое превземено дејствие од странките да биде подми-
рен од странката која го превзема дејствието. Оттука, 
право е на законодавецот да ги утврдува правилата за 
надоместокот на трошоците во судските постапки и во 
таа смисла во зависност од специфичностите на по-
стапката за која што станува збор, ова прашање да го 
уреди на специфичен начин како што е тоа направено 
во оспорената одредба, поради што Судот оцени дека 
не би можело да се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот од аспект на наводите во иници-
јативата. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер - Дамјановска, Еле-
на Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Ве-
ра Маркова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Влади-
мир Стојаноски. 

 
У. бр. 125/2011 Претседател 

10 октомври 2012 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

3355. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.125/2011 од 10 
октомври 2012 година, го издвојувам и писмено го 
образложувам следното 

 
И З Д В О Е Н О  М И С Л Е Њ Е   

Со наведеното решение, Уставниот суд одлучи да 
не поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
нот 7-б од Законот за управните спорови („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/2006, 150/2010), со која е предви-
дено во управниот спор странките сами да ги поднесу-
ваат трошоците што ги предизвикале со свое дејствие. 

Мнозинството на судии сметаат дека специфично-
стите на управно-судската постапка во однос на други-
те судски постапки го оправдуваат решението на зако-
нодавецот за надоместување на трошоците во оваа по-
стапка да се применуваат посебни правила, кои се раз-
лични од правилата на другите судски постапки. Јас 
исто така тргнувам од специфичностите на управно-
судската постапка, но не се согласувам со наведениот 
став на мнозинството од причина што сметам дека сите 
специфичности на оваа постапка (наведени во решени-
ето на Судот), не и го одземаат нејзиниот фундамента-
лен карактер на судска постапка во која независен ор-
ган - суд одлучува не само за законитоста на актите, 
туку и за правата и интересите на граѓаните односно 
странките во постапката. (во т.н. спорови на полна ју-
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рисдикција во кои судот ја решава и самата управна ра-
бота одлучувајќи на тој начин за конкретни права и ин-
тереси на странката).  

Бидејќи постапката по управните спорови во су-
штина е судска постапка, и во неа според моето мисле-
ње, доаѓаат до израз истите начела на судските постап-
ки, како што се начелото на усменост, јавност, расправ-
ност, начело на рамноправност на странките, начелото 
на утврдување на материјалната вистина преку изведу-
вање на докази за фактите што се спорни помеѓу стра-
ните. Начелото на рамноправноста на странките од 
своја страна значи дека странките во постапката треба 
да ги остваруваат своите прави и обврски под еднакви 
процесни услови и тоа важи не само во поглед на учес-
твото во постапката, предлагање на доказите, туку и во 
поглед на обврската за надоместок на трошоците на по-
стапката, во смисла на тоа што онаа страна што ќе го 
загуби спорот, да биде должна да и ги надомести тро-
шоците на спротивната страна. Оттука и кога држава-
та, во својство на тужена страна во управниот спор ќе 
го загуби спорот, таа треба да и ги надомести трошоци-
те на спротивната страна, односно на граѓанинот кој се 
јавува како тужител. 

Иако очигледно, целта на законодавецот со оспоре-
ната одредба била во оваа постапка да не се применат 
правилата за надоместокот на трошоците што важат за 
парничната постапка, одредбата, онака како што е фор-
мулирана не може да ја оствари таа цел, од причина 
што од неа не произлегува јасно упатување дека во 
случај на поништување на поединечниот акт од страна 
на судот, тужителот е тој што треба да ги надомести 
трошоците. 

Оспорената одредба според мое мислење е нејасна 
и двосмислена и како таква не го задоволува барањато 
за прецизност на правните норми како еден од елемен-
тите на начелото на владеењето на правото од членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот. Имено, законот во оспоре-
ната одредба предвидува странките (значи и тужите-
лот-граѓанинот и тужениот-државниот орган) сами да 
ги поднесуваат трошоците што ги предизвикале со 
свое дејствие, без при тоа да определи кои се тие тро-
шоци што се предизвикани со дејствие на странката. 
Оттука зарем не може да се постави следното праша-
ње: дали кога органот на управата молчи, па странката 
поради тоа покренува управен спор, или пак кога судот 
во постапката за управните спорови ќе го поништи ре-
шението на органот на управата како незаконито, дали 
во тој случај целата управно-судска постапка не ја пре-
дизвикал органот на управата со своето непостапување 
или постапување за кое судот утврдил дека не било во 
согласност со законот? Зошто во таков случај, кога е 
очигледно дека постапката по управниот спор ја пре-
дизвикал државниот орган, спротивната странка, тужи-
телот односно граѓанинот да биде должен да ги надо-
мести сите трошоци на постапката, иако тој го добил 
спорот? Ова особено кога станува збор за одржување 
на расправа пред судот (кога и всушност настануваат 
стварни трошоци за сведоци, вештаци, адвокати и сл.) 
за што (согласно измените на членот 30 од Законот за 
управни спорови), секогаш одлучува Судот, независно 
од волјата на странките.  

Ставот што го прифати мнозинството судии со ова 
Решение, според мое убедување не значи ништо друго 
освен ставање во заштита и привилегирана позиција на 
тужениот орган, како орган на власта, за сметка на по-
зицијата на граѓанинот како тужител во управниот 
спор. Ова становиште е сосема спротивно и на ставот 
кој овој Суд го изрази во Решението У.бр.44/2012 од 26 
септември 2012 година, со кое не поведе постапка за 
оценување на уставноста на членот 157 од Законот за 
парничната постапка и член 17 од Законот за државно-

то правобранителство. Во тоа Решение Судот го истак-
на следново: „Неспорно е дека кога државниот право-
бранител учествува во постапките пред судовите, и за 
него, како и за другите странки и учесници во постап-
ката, настануваат определени трошоци. При тоа, кога 
државата учествува во парничната постапка и е заста-
пувана од државниот правобранител, таа не се јавува 
во својство на власт – империум, туку во својство на 
странка која согласно законот има свои овластувања и 
должности. Оттука, кога Република Македонија како 
рамноправна странка во постапката ќе загуби спор, таа 
на спротивната странка и ги надоместува трошоците во 
постапката. Кога државата како странка во постапката 
го добива спорот, таа исто така има право на надоме-
стување на трошоците во постапката од спротивната 
странка“.  

Доколку Судот доследно ја следеше својата сосема 
скорешна уставно-судска практика, во овој конкретен 
случај требаше да поведе постапка за оценување на 
уставноста на членот 7-б од Законот за управните спо-
рови. 

 
 Претседател 
 на Уставниот суд на Република
 Македонија, 
 Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3356. 

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) и член 50 и 51 од Правилникот за лицен-
ци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на 
Трговското друштво за трговија на големо и мало, сер-
вис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. Прилеп-
ска бб. Битола, за престанување на лиценца за произ-
водство на електрична енергија, на седницата одржана 
на 29.10.2012 година донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
1. На Трговското друштво за трговија на големо и 

мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО 
МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
Прилепска бб, Битола, му престанува лиценцата за вр-
шење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија издадена со Одлука за издавање на 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија УП1 бр. 07-47 од 10.12. 2010 
година, согласно член 39 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 
119/2010).  

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање и ќе се објави во „Службен весник на Република  
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-47/10  

29 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3357. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка, член 
39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на барањетo 
на Друштвото за производство на електрична енергија 
ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола, на сед-
ницата одржана на 29.10.2012 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола 
на ул. Стив Наумов бр. 124  Битола, му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во фотоволтаична електрична 
централа  „Торпедо - Солар ГТ “ . 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаична центрaла ло-
цирана на градежна парцела на КП бр. 575/2, согласно 
имотен лист бр. 298, КО Долно Егри. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

   
УП1 Бр. 07-219/12  

29 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола на ул. 
Стив Наумов бр. 124  Битола. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 108.01.1/12 
 
4. Број на деловниот субјект – 6797121 
 
5. Единствен даночен број – 4002012528636  
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

 
7. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотоволтаична централа „Торпедо - Со-
лар ГТ“ со моќност од  993,6 kW, изградена на КП бр. 
575/2 КО Долно Егри.  

8. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енерги-
ја 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
10. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија ТОРПЕДО 
СОЛАР ГТ увоз извоз ДОО Битола на ул. Стив Наумов 
бр. 124  Битола (во понатамошниот текст: носител на 
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија.  

- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
11. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  
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- 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 работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  
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;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;  

13. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
17. 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 од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Фотоволтаична 

електрична централа „Торпедо - Солар ГТ “ со инста-
лирана моќност 993,6 kW; 

 
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 
000; 

 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа од ТС 35/10 кV/кV Букри 
– 10 ДВ Гнеотино; 

 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2012 година, 
- година на почеток на работа – 2012 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 25 години, 
 
5. податоци за модули: 
- број на фотоволтаични модули - 4320; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

тип BYD230P6-30, производител BYD (Shanghai) 
Industrial Company Limited, од Кина,  

- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
моќност 230 Wp, напон 29,01 V, струја 7,93 А;  

- вкупна моќност на фотоволтаичниот генератор - 
993,6 kWp;  

6. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – четири; 
- тип, производител на инвертор:  
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  тип Woodward IDS SOLO 250, производител 
Woodward IDS Switzerland AG Zürich, од Швајцарија, 

- номинални податоци на инверторите:  
трифазен со моќност 250 kW, максимален DC на-
пон 850 V, номинален AC напон 400 V, максимална 
DC струја 220 А, класа IP 55, за внатрешна монтажа 
од −250С до 550С.   
7. податоци за батерија – нема батерија;  
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 1.565 кWh/ god. на m2;  
9. очекувано производство на електрична енергија – 

1.400.000 kWh  годишно. 
__________ 

3358. 
Регулаторната комисија за енегетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 2 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11), на седницата одржана на 31 
октомври 2012 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТА-
РИФИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 
ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
Член 1 

(1) Во Правилникот за начинот и условите за опре-
делување на регулиран максимален приход и регулира-
ни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/11 и 168/11), во членот 
3, ставот 3 се менува и гласи: 

„Базна година е годината која е една година пред 
првата година од регулираниот период“.  

Член 2 
(1) Во членот 15, ставот 2 се менува и гласи: 
„Регулираното претпријатие треба да го поднесе 

барањето до Регулаторната комисија за енергетика, 
најдоцна до 15 мај во: 

1) првата година од регулираниот период за регули-
раните дејности: пренос на електрична енергија и ди-
стрибуција на електрична енергија, 

2) тековната година за регулираната дејност орга-
низирање и управување со пазарот на електрична енер-
гија, за која што се однесува барањето. 

 
Член 3 

(1) Во членот 18, ставот 1 се менува и гласи: 
„По изготвување на текстот на предлог Одлуката од 

член 17, став 3 од овој Правилник, Регулаторната ко-
мисија за енергетика е должна да свика подготвителна 
седница, но не подоцна од 40-тиот ден од денот на под-
несувањето на барањето.  Со поканата за присуство на 
подготвителната седница се доставуваат текстот на 
предлог одлуката и мислењата добиени од заинтереси-
раните правни и физички лица“.   

Член 4 
(1) Членот 19 се менува и гласи: 
„Регулаторната комисија за енергетика е должна  по 

завршувањето на подготвителната седница да одржи 
редовна седница, најдоцна до 30 јуни во тековната го-
дина, на која ќе донесе одлука по барањето “.   

Член 5 
(1) Во членот 21, ставот 2, се менува и гласи: 
„Одлуките за регулиран максимален приход и за ре-

гулирана просечна тарифа за втората и третата година 
од регулираниот период, Регулаторната комисија за 

енергетика ќе ги донесе најдоцна до 30 јуни во теков-
ната година за која се однесува барањето, при што ре-
гулираните претпријатија од став 1 на овој член се 
должни барањата за регулиран максимален приход и 
регулирана просечна тарифа да ги достават, во архива-
та на Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна 
до 31 мај во тековната година за која се однесува бара-
њето“. 

 
Член 6 

(1) Во членот 21, ставот 4, се менува и гласи: 
„Во постапката од став 1 на овој член, доставеното 

барање ќе биде објавено најдоцна до истекот на петти-
от ден во месец јуни. Рокот за доставување на предлози 
и мислења од заинтересираните правни и физички лица 
не може да биде подолг од седум дена. Подготвителна-
та седница ќе се одржи најдоцна до истекот на дваесе-
типетиот ден од месец јуни, а одлуката донесена на 
главната седница на Регулаторната комисија за енерге-
тика треба да оттпочне да се применува од првиот ден 
на месец јули во тековната година за која што се одне-
сува истата “. 

 
Член 7 

(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-
гулиран максимален приход за регулирана дејност пре-
нос на електрична енергија, точка 2, Основен приход, 
подточката 2.1, се менува и гласи: 

 
„2.1 Основен приход за базната годината  
Основниот приход за базната година (една  година 

пред првата година од регулираниот период),           , се 
пресметува со примена на следнава формула: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност пре-
нос на електрична енергија, точка 2, Основен приход, 
во подточката 2.2,  дефиницијата за  се менува и гласи: 

 
 
 
 
- годишен приход по составни елементи за годината 

t од формулата, во основицата на цената за базната го-
дина, (денари)“.  

Член 9 
(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност пре-
нос на електрична енергија, точка 5, се менува и гласи: 
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Член 10 
(1) Во Прилог 2, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност ор-
ганизирање и управување со пазарот на електрична 
енергија, точка 3, се менува и гласи: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 11 
(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност ди-
стрибуција на електрична енергија, точка 2, Основен 
приход, подточката 2.1, се менува и гласи: 

 
„2.1 Основен приход за базната година  
Основниот приход за базната година (една  година 

пред првата година од регулираниот период),  , се прес-
метува со примена на следнава формула:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 12 
(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност ди-
стрибуција на електрична енергија, точка 2, Основен 
приход, во подточката 2.2, дефиницијата за  се менува 
и гласи: 

 
 
 
 
 

Член 13 
(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност ди-
стрибуција на електрична енергија, точка 2, Основен 
приход, насловот на подточката 2.2 Фактор за корекци-
ја на дистрибуираната количина на електрична енерги-
ја, се менува и гласи: 

„2.3 Фактор за корекција на дистрибуираната коли-
чина на електрична енергија“  

Член 14 
(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на ре-

гулиран максимален приход за регулирана дејност ди-
стрибуција на електрична енергија, точка 2, Основен 
приход, насловот на подточката 2.3 Годишен приход 
по составни елементи, се менува и гласи: 

„2.4 Годишен приход по составни елементи “.  
Член 15 

(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на ре-
гулиран максимален приход за регулирана дејност ди-
стрибуција на електрична енергија, точка 5, се менува 
и гласи: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 16 
(1) Во Прилог 4, Методологија за пресметка на еле-

менти за определување на приходите и трошоците по-
требни за вршење на регулираните електро енергетски 
дејности, точка 3, Регулирани средства, подточката 3.2,  
се менува и гласи: 

„Почетната вредност на регулираните средства за 
регулираниот период (RABt start) се пресметува врз ос-
нова на нето книговодствената вредност на основните 
средства на крајот од базната година“.   

 
Член 17 

(1) Прилог 5, Табели, се менува и истиот е во При-
лог 1 на овој Правилник.   

 
Член 18 

(1) До донесување на одлуки  врз основа на барања-
та доставени во согласност со овој Правилник, ќе се 
применуваат следните одлуки на Регулаторната коми-
сија за енергетика: 

1) Одлука за одобрување на основен приход за 
2012, 2013 и 2014 година, регулиран максимален при-
ход за 2012 година и регулирана просечна тарифа за 
2012 година за вршење на регулираната енергетска деј-
ност пренос на електрична енергија на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО 
– Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 185/11).  

2) Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход за 2012 година и регулирана просечна тарифа 
за 2012 година за вршење на регулираната енергетска 
дејност организирање и управување со пазарот на еле-
ктрична енергија на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје (“Службен 
весник на РМ“ бр. 185/11).  

3) Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход и регулирана просечна тарифа за 2012 година, 
како и основен приход за 2012, 2013 и 2014 година за 
вршење на регулираната енергетска дејност дистрибу-
ција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД 
Скопје (“Службен весник на РМ“ бр. 185/11), и  

4) Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход и регулирана просечна тарифа за 2012 година, 
основен приход за 2012, 2013 и 2014 година, како и та-
рифи за пресметковни елементи за 2012 година за вр-
шење на регулираната енергетска дејност дистрибуција 
на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подруж-
ница “Енергетика“ (“Службен весник на РМ“ бр.31/12).  

Член 19 
(1) Овој Правилник влегува вo сила со денот на об-

јавувањето во Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
Бр. 01-2012/1  

31 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3359. 
Регулаторната комисија за енегетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11), на седницата одржана на 31 
октомври 2012 година, донесе: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за цени на електрична енергија 

на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр.21/11 и 168/11), во членот 3, ставот 3 се менува и 
гласи: 

„ Базна година е годината, која е една годинa пред 
регулираниот период“. 

 
Член 2 

(1) Во членот 12, ставот 2 се менува и гласи: 
„Регулираното претпријатие треба да го поднесе 

барањето до Регулаторната комисија за енергетика, 
најдоцна до 15 мај во тековната година за која што се 
однесува барањето“. 

 
Член 3 

(1) Во членот 15, ставот 1 се менува и гласи: 
„По изготвување на текстот на предлог Одлуката од 

член 14, став 3 од овој Правилник, Регулаторната ко-
мисија за енергетика е должна да свика подготвителна 
седница, но не подоцна од 40-тиот ден од денот на под-
несувањето на барањето. Со поканата за присуство на 
подготвителната седница се доставуваат текстот на 
предлог одлуката и мислењата добиени од заинтереси-
раните правни и физички лица“.  

 
Член 4 

(1) Членот 16 се менува и гласи: 
„Регулаторната комисија за енергетика е должна по 

завршувањето на подготвителната седница да одржи 
редовна седница, најдоцна до 30 јуни во тековната го-
дина, на која ќе донесе одлука по барањето“.  

 
Член 5 

(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-
гулиран максимален приход за регулирана дејност про-
изводство на електрична енергија, зборовите „Прилог 
5“ се заменуваат со зборовите „Прилог 3“. 

 
Член 6 

(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-
гулиран максимален приход за регулирана дејност про-
изводство на електрична енергија, точка 4, ТЕЦ Него-
тино, подточката 4.4 се менува и гласи: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 

(1) Во Прилог 1, Методологија за пресметка на ре-
гулиран максимален приход за регулирана дејност про-
изводство на електрична енергија, точката 5 се менува 
и гласи: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
(1) Прилог 2 се менува и гласи: 
„Методологија за пресметка на регулиран максима-

лен приход за регулирана дејност снабдување со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи 

1. Регулиран максимален приход  
Регулираниот максимален приход (MAR) што снаб-

дувачот со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи може да го оствари од вршење на регулираната деј-
ност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи за соодветната година од регулираниот 
период, се пресметува со примена на следнава форму-
ла: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Трошок за купување електрична енергија  
Трошокот за купување електрична енергија за снаб-

дување на тарифните потрошувачи во годината t, се 
пресметува со примена на следнава формула:  
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3. Маржа 
Маржата за регулираната дејност снабдување со 

електрична енергија на тарифни потрошувачи во годи-
ната t, се пресметува со примена на следнава формула: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Средства за ликвидност 
Средствата за ликвидност за регулираната дејност 

снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи  во годината t, се пресметува со примена на 
следнава формула: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Фактор на корекција 
Факторот на корекција за годината t, се пресметува 

со примена на следнава формула:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Распределба на приходот 
Регулираниот максимален приход за регулираната 

дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи за годината t, ќе се обезбеди со примена 
на Тарифен систем за продажба на електрична енергија 
на тарифни потрошувачи“.  

 
Член 9 

(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на еле-
менти за определување на приходите и трошоците по-
требни за вршење на регулираните електро енергетски 
дејности, точка 3, Регулирани средства, подточката 3.2,  
се менува и гласи: 

„Почетната вредност на регулираните средства за 
регулираниот период (  ) се пресметува врз основа на 
нето книговодствената вредност на основните средства 
на крајот од базната година“.   

 
Член 10 

(1) Прилог 4, Табели, се менува и истиот е во При-
лог 1 на овој Правилник“.   

 
Член 11 

(1) До донесување на одлуки врз основа на барања-
та доставени во согласност со овој Правилник, ќе се 
применуваат следните одлуки на Регулаторната коми-
сија за енергетика: 

1) Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход за вршење на регулирана енергетска дејност 
производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕ-
ГОТИНО во државна сопственост Неготино за 2012 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр.185/11), 

2) Одлука за за одобрување на регулиран максима-
лен приход и цена за вршење на регулираната енергет-
ска дејност производство на електрична енергија на АД 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2012 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 185/11 и 95/12),  

3) Одлука за за одобрување на регулиран максима-
лен приход и цена за вршење на регулираната енергет-
ска дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на ЕВН Македонија  АД Скопје за 
2012 година („Службен весник на РМ“ бр. 185/11 и 
95/12), и 

4) Одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход, просечна цена,како и цени за пресметковни 
елементи за вршење на регулираната енергетска деј-
ност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница 
Енергетика за 2012 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 31/12). 

 
Член 12 

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

 
Бр. 01-2013/1  

31 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
 
3360. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ве-
теринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско 

потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/11, 129/11, 
181/11, 65/12 и 95/12) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 16-4189/5  

29 октомври 2012 година                                                                                                      Директор, 
Скопје                                                                                                        Дејан Рунтевски, с.р. 
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3361. 
Врз основа на член 43 став (2) Законот за ветери-

нарно медицински препарати (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“бр.42/10 и 136/11), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ И УВОЗ НА  
ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на одо-
брување и увоз на ветеринарно медицински препарати. 

 
Член 2 

За добивање на одобрение за увоз на ветеринарно 
медицински препарати, правно лице одобрено за врше-
ње на дејност промет на големо со ветеринарно меди-
цински препарати  поднесува барање до Агенцијата за  
храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Аген-
ција) во писмена форма и/или електронски пат преку 
интернет конекција на едношалтерскиот систем. 

 
Член 3 

 Подносителот на барањето за добивање на одобре-
ние за увоз на ветеринарно медицински препарат (ов-
ластен застапник / носител на одобрение за ставање во 
промет на ветеринарно медицински  препарати пред-
мет на барањето за увоз во Република Македонија) до 
Агенцијата ги доставува најмалку следните податоци: 

1.податоци за правното лице подносител на барање-
то за увоз: 

- точен назив; 
- адреса и  
- даночен број. 
2. податоци за производителот на ветеринарно ме-

дицинските препарати кои се предмет на увоз. 
3. податоци за добавувачот на ветеринарно меди-

цински препарати 
4. податоци за корисникот на ветеринарно меди-

цинските препарати и 
5. намена на стоката. 
 

Член 4 
 По исклучок од член 3 став 1 точка 1 од овој пра-

вилник барање за добивање на одобрение за увоз на ве-
теринарно медицински препарати може да достави и 
друго правно лице одобрено за вршење на дејност про-
мет на големо со ветеринарно медицински препарати 
доколку достави и; 

1. изјава од носителот на одобрение за пуштање во 
промет на ветеринарно медицински препарати дека 
одобрува увозот во негово име да го изврши друго 

правно лице одобрено за таа дејност во Република Ма-
кедонија со точно опрделен временски рок на пренос 
на правото за увоз;  

2. изјава од производителот на ветеринарно меди-
цинските препарати за согласност за давање на правото 
на увоз на ветеринарно медицински препарати на друо 
правно лице одобрено за таа дејност во Република Ма-
кедонија; 

3. договор за деловна соработка помеѓу носителот 
на одобрението за пуштање во промет на ветеринарно 
медицински препарати во Република Македонија и 
друго правно лице одобрено за вршење на дејност про-
мет на големо со ветеринарно медицински препарати 
кое ќе го врши увозот на одредени ветеринарно меди-
цински препарати во име на носителот на одобрението 
за пуштање во промет на ветеринарно медицински пре-
парати во Република Македонија;   

4. листа на ветеринарно медицинските препарати за 
кои се бара увоз во име на носителот на одобрението за 
пуштање во промет која ги содржи најмалку следните 
податоци; 

- име; 
- силина; 
- фармацевтска дозажна форма; 
- пакување; 
- број на одобрението за пуштање во промет со да-

тумот на одобрувањето. 
5. идентификација (име и адреса) на носителот на 

одобрението за пуштање во промет и идентификација 
(име и адреса) на подносителот на барањето за увоз во 
име на носителот на одобрението за пуштање во про-
мет; 

6. документ со кој се потврдува дека целосно и ажу-
рирано досие на ветеринарно медицинските препарати 
или копија од тоа досие е ставено на располагање на 
подносителот ба барањето за увоз во име на носителот 
на одобрението за пуштање во промет; 

7. изјава од подносителот на барање за увоз на вете-
ринарно медицински препарати дека ке се обезбедат 
услови за сместување и чување во согласност со бара-
њата пропишани во внатрешното упатство од страна на 
производителот на ветеринарно медицински препарати 
без да дојде до нивно оштетување и/или злоупотреба, и 

8. документ за идентификација на одговорното ли-
це: кратка биографија, адреса, телефонски број, број на 
факс, е-маил адреса како и организациона шема која ги 
покажува одговорностите на одговорното лице. 

 
Член 5 

Кон барањето за добивање на одобрение за увоз на 
ветеринарно медицински препарати од член 3 на овој 
правилник се доставува спецификација која треба да ги 
содржи следните податоци: 
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1. тарифна ознака на дестоцифрено ниво; 
2. наименовање на стоката според царинска но-

менклатура; 
3. трговско име на стоката;  
4. единечна мерка; 
5. единечно пакување;  
6. количина на стоката и 
7. вкупна количина на стоката изразена во единица 

мерка. 
 

Член 6 
Поднесенотo барање се архивира со соодветен ар-

хивски број. 
 

Член 7 
Агенцијата го разгледува барањето за увоз на вете-

ринарно медицински препарати заедно со останатите 
составни делови и по потреба може и/или електронски  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преку интернет конекција на едношалтерскиот систем 
да побара од подносителот на барањето дополнителни 
документи пред издавање на одобрението за увоз. 

 
Член 8 

Одобрение за увоз се издава од страна на Агенција-
та писмено и/или електронски преку интернет конек-
ција на едношалтерскиот систем. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 13-3404/5  

18 октомври 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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