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Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари – осум учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на 
економијата, во вкупна количина од 6.800 примероци, и тоа: 

_____________________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1839. 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука без надомест. 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со министерот за образование и наука за правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

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

Македонија“. 
 
Бр. 51-3230/1                                Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година                                 на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                             д-р Васко Наумовски, с.р. 

 
_________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1840. 

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за финансира-
ње на единиците на локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 61/2004, 96/04, 67/07 и 
156/09) и член 26 став (2) и (3) од Законот за јавен долг 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05 и 
88/08), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕРИОДИЧНИ-
ТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ОПШТИНИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на периодичните финансиски извештаи на оп-
штините. 

 
Член 2 

Периодични финансиски извештаи се: 
- месечен извештај на општинскиот буџетски ко-

рисник за извештајниот период (кумулативно) до месе-
цот за кој се поднесува извештајот; 

- месечен извештај за достасани ненамирени обвр-
ски на општинскиот буџетски корисник; 

- квартален извештај за извршувањето на буџетот 
на општината (кумулативно) до кварталот за кој се 
поднесува извештајот; 

- квартален извештај за достасани ненамирени об-
врски на општината (кумулативно) до кварталот за кој 
се однесува извештајот и 

- квартален извештај за задолжување на општината. 
 

Член 3 
Формата и содржината на месечните финансиски 

извештаи од член 2, алинеjа 1 и 2 од овој правилник се 
дадени на обрасците М1 и М2 кои се наведени во При-
лог, кој е составен дел на овој правилник. 

Во М1 образецот се внесуваат податоците за извр-
шувањето на приходите и расходите на општинскиот 
буџетски корисник по сметки и збирно. 

Во М2 образецот се внесуваат податоците за сите 
ненамирени обврски, како и за ненамираните обврски 
по видови и по ставки, со состојба на последниот ден 
од месецот за кој се поднесува извештајот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Податоците во месечните извештаи се подготвуваат 

согласно со сметководствената евиденција на општин-
скиот буџетски корисник. 

 
Член 4 

Формата и содржината на кварталните финансиски 
извештаи од член 2 алинеjа 3, 4 и 5 од овој правилник 
се дадени на обрасците К1, К2 и К3 кои се наведени во 
Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

Во К1 образецот се внесуваат податоците за вкуп-
ните тековно-оперативни и капиталните приходи и рас-
ходи, за претходните три месеци за кои се однесува из-
вештајниот период согласно со економската класифи-
кација на приходи и расходи по сметки и збирно. 

Во К2 образецот се внесуваат податоците за сите 
ненамирени обврски, како и за ненамираните обврски 
по видови и по ставки, со состојба на последниот ден 
од претходниот квартал. 

Во К3 образецот се внесуваат податоците за задол-
жување и информации за промените на состојбата на 
секое задолжување во претходниот квартал, како и 
промените на состојбата на издадените гаранции и по-
датоци за долгот на јавните претпријатија кои се осно-
вани од општините. 

Податоците во кварталните извештаи се подготву-
ваат согласно со сметководствената евиденција на оп-
штината. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Упатството за формата и содржи-
ната на периодичните финансиски извештаи на едини-
ците на локалната самоуправа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 97/05). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 07-24891/1            Заменик претседател на Влада 

19 јули 2010 година             и министер за финансии, 
    Скопје                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1841. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
04/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството 
за финансии, на ден 12.07.2010 година издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 
 
1. На Друштвото за финансиски услуги МАСТЕР 

ЛИЗИНГ ДООЕЛ, ул. „Индустриска“ бр. 2 Скопје – Га-
зи Баба, со Единствен матичен број на субјектот 
6559433, му се одобрува да врши финансиски лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 12 – 18920/5                 Заменик претседател на 
12 јули 2010 година       Влада и министер за финансии,                                                           
         Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1842. 

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за безбед-
ноност на козметичките производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.55/07), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА АМБА-
ЛАЖАТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО НА КОЗМЕ-

ТИЧКИТЕ ПРИЗВОДИ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на по-

датоците на амбалажата на козметичките производи и 
начинот на означувањето на козметичките производи. 

 
Член 2 

На амбалажата на козметичкиот производ се наве-
дува трговското име на производот и видот на произво-
дот. 

На амбалажата на козметичкиот производ се наве-
дува земјата на потекло на производот, името и адреса-
та на седиштето на производителот или на лицето од-
говорно за продажба на козметичкиот производот кое 
има регистрирано седиште во земјата, при што може да 
се користи и кратенка доколку таа овозможува нивна 
идентификација.  

 
Член 3 

На амбалажата на козметичкиот производ треба да 
стои количината на козметичкиот производ во момен-
тот на полнење, изразен тежински или волуменски, со 
исклучок на пакувања кои содржат помалку од 5 g или 
5 ml , бесплатни примероци или пакувања за еднократ-
на употреба. 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата  
76/768/ЕЕЗ на Советот од 27 јули 1976 за приближување на 
законодавството на земјите членки за кзометичките производи, 
број 31976L0768 

За козметичките производи кои се продаваат на 
парче и за кои овие податоци не се значајни, на пакува-
њето се означува бројот на поединечните парчиња. 

Податокот од став 2 на овој член не е потребен ако 
бројот на парчиња е лесно видлив однадвор или ако 
производот се продава на парче (поединечно). 

 
Член 4 

На амбалажата на козметичкиот производ се наве-
дува минималниот рок на траење пред кој стојат зборо-
вите:“ да се употреби пред крајот на“ по што следи да-
тумот или информација за тоа каде е наведен рокот на 
пакувањето. 

Минималниот рок на употреба треба да биде јасно 
видлив и да се состои од месецот и годината, или од 
денот, месецот и годината. 

Ако е неопходно, податоците од ставот 2 на овој 
член се дополнуваат со информација за условите кои 
треба да бидат исполнети за да се гарантира безбедно-
ста на производот во наведениот минимален рок на 
траење. 

Минималниот рок на траење не се наведува кај коз-
метички  производи кои имаат минимален рок на трае-
ње поголем од 30 месеци.  

На амбалажата на козметичките производи од став 
4 на овој член, треба да стои информација за рокот во 
кој може да се употребува производот без штетни пос-
ледици по потрошувачот, по неговото отворање. 

Информацијата од став 5 на овој член е означена со 
симболот кој претставува отворена кутија за крема, 
следено со периодот изразен во месеци или години. 

Симболот од став 6 на овој член е даден во Прилог 
бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

На амбалажата на козметичките производи треба да 
бидат наведени  мерките на претпазливост при употре-
бата на козметичките производи, а особено оние наве-
дени во: 

а) колоната ѓ “Случаи на користење и предупреду-
вања кои треба да бидат на етикатата“ од Прилог бр.2 
на Листата на супстанции што не смеат да бидат кори-
стени во козметичките производи, Дел 1 и  Дел 2;  

б) Листата на бои што смеат да се употребуваат во 
одредени видови на козметички производи; 

в) колоната д “Случаи на употреба и предупредува-
ња кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз-
метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на кон-
зерванси што смеат да се употребуваат во одредени ви-
дови на козметички производи и  

г) колоната д “Случаи на употреба и предупредува-
ња кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз-
метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на УВ 
филтри што смеат да се употребуваат во одредени ви-
дови на козметичките производи.  

На амбалажата на козметичките производи се наве-
дуваат и другите посебни информации за мерките на 
претпазливост кај козметичките производи за професи-
онална употреба, особено во фризерството. 

Кога наведувањето на мерките на претпазливост од 
ставовите 1 и 2 на овој член не е можно заради големи-
ната на козметичкиот производ, на амбалажата и на 
надворешното пакување треба да стои симболот кој оз-
начува дека кон производот се приложува брошура, оз-
нака, лента или картичка која ги содржи потребните 
информациите за потрошувачите.  
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Симболот од став 3 на овој член претставува рака 
врз отворена книга и е даден во Прилог бр.2 и е соста-
вен дел на овој правилник  

 
Член 6 

На амбалажата на козметичките производи треба да 
се наведе серискиот број на производот или референца 
која служи за идентификација на производот. 

Ако големината на козметичкиот производ е многу 
мала и не е можно на него да се наведат податоците од 
став 1 на овој член, тие информации треба да се наве-
дат само на надворешното пакување. 

 
Член 7 

На амбалажата на козметичкиот производ се наве-
дува функцијата на производот, освен ако таа не е јас-
но видлива преку изгледот на производот. 

 
Член 8 

На амбалажата на козметичкиот производ се наве-
дува листата на состојки по опаѓачки редослед според 
тежината во времето кога биле додадени. Пред листата 
треба да стои терминот “состојки“.  

Кога тоа не е можно заради големината на козме-
тичкиот производ, на амбалажата или на надворешното 
пакување треба да стои симболот даден во Прилогот 
бр.2, а кон производот се приложува брошура, ознака, 
лента или картичка која ги содржи потребните инфор-
мациите за состојките.  

Како состојки од став 1 на овој член не се сметаат: 
- онечистувања во употребените сировини, 
- придружни технички материјали употребени во 

производот а кои не се присутни во финалниот произ-
вод, 

- материјали употребени во строго неопходни коли-
чества како растворувачи или како база, основа за пар-
фемски и мирисни композиции.  

Парфемите и мирисните композиции и нивните су-
ровини се означуваат со зборовите „парфеми“ или „ми-
риси“ 

На амбалажата на козметичките производи се наве-
дува и присуството на супстанции од Листата на суп-
станции што не смеат да бидат користени во козметич-
ките производи, Дел 1 и Дел 2 и текстот наведен во ко-
лоната ѓ “Случаи на користење и предупредување кои 
треба да бидат на етикетата“. 

Состојките кои во козметичкиот производ се при-
сутни во концентрации помали од 1%, се наведуваат по 
било каков редослед по состојки присутни во концен-
трации поголеми од 1%. 

Боите во козметичките производи се наведуваат по 
било каков редослед по наведувањето на останатите 
состојки, во согласност со индексот на боја или редос-
ледот во Листата на бои што смеат да се употребуваат 
во одредени видови на козметички производи. 

На декоративните козметички производи кои се во 
промет во неколку нијанси на бојата, може да бидат на-
ведени сите употребени бои ако пред нив се додадат 
термините „може да содржи“ или симболот “+/-“.  

При наведувањето на состојките се користи нивно-
то вообичаено хемиско име, името според меѓународ-
ната номенклатура на козметички состојки (INCI име), 

името од Европската Фармакопеја, меѓународното не-
заштитено име (INN), EINECS бројот,IUPAC бројот, 
CAS бројот или индексот на боја.  

 
Член 9 

Кога од практични причини, заради големината или 
обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од 
овој правилник да бидат наведени во приложената бро-
шура, тие треба да се наведат на етикета, лента или 
картичка која се прикачува, или го придружува козме-
тичкиот производ. 

За сапуни, топчиња за капење или други мали про-
изводи, кога заради големината или обликот не е мож-
но податоците од членовите 5 и 8 од овој правилник да 
бидат наведени на етикета, лента, картичка или на бро-
шура во прилог, тие треба да бидат наведени на беле-
шка која е ставена во непосредна близина на садот во 
кој козметичкиот производ е изложен за продажба. 

 
Член 10 

Производителот или лицето одговорно за ставање 
во промет на производот може на пакувањето на про-
изводот или на кој било документ, известување, етике-
та, прстен или обвивка што го придружуваат или се од-
несуваат на производот, да наведе дека не се вршени 
тестирања врз животни.  

Податокот од став 2 на овој член може да се наведе 
само ако производителот или неговиот снабдувач не 
извршиле било какви тестирања врз животни на гото-
виот производ или негов прототип или врз какви било 
состојки содржани во нив или ако не употребиле со-
стојки кои биле тестирани врз животни во постапката 
за развој на козметичкиот производ . 

 
Член 11 

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

 
Бр. 07-5605/1 
2010 година                                Министер, 
   Скопје                                 д-р Бујар Османи, с.р. 

  
 

Прилог бр.1 
 
Симбол за рокот во кој може да се употребува про-

изводот без штетни последици по потрошувачот, по 
неговото отворање 
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Прилог бр.2 
 
Симбол за информација дека кон производот се при-

ложува проспект, ознака, лента или картичка која ги со-
држи потребните информациите за потрошувачите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1843. 
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010), Министерот 
за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТ-
ЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕ-
ДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОТ ОД СТЕПЕНОТ НА  

УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за степенот на уредувањето на гра-

дежното земјиште со објекти на комуналната инфра-
структура и начинот на утврдување на висината на тро-
шоците за уредувањето во зависнот од степенот на уре-
деност („Службен весник на Република Македонија„ 
бр. 88/2009, 157/09 и 63/2010) во член 4 по ставот (3) се 
додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) за агро берзи, откупно дистрибутивни центри 
или пазари, висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште во зависност од степенот на 
уредност на градежното земјиште, се пресметува на 
50% од вкупно пресметаната површина, согласно став 
(1) и (2) од овој член.“ 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 01-10232/1                         
16 јули 2010 година                             Министер, 
        Скопје                                  Миле Јанакиески, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1844. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана на 
14 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 7 став 2 точка 4 во делот: „ или ако не ги на-

мирил своите обврски за даноци и придонеси“ и член 
13 став 6 во делот: „ако ниту работодавачот ниту стра-
нецот не ги прекршиле одредбите на овој закон во тој 
период“ од Законот за вработување и работа на стран-
ци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
70/2007, 5/2009 и 35/2010) и  

б) член 11 алинеја 2, член 12 став 2 алинеја 4, член 
16 став 4 алинеја 2, член 19 став 1 точка ѓ), член 21 
став 1 точка 1 алинеја 6 и член 22 алинеја 7 од Правил-
никот за постапките за издавање на работни дозволи и 
формата и содржината на посебните видови на работни 
дозволи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.108/2007 и 32/2008) донесен од министерот за труд 
и социјална политика на Република Македонија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Ре-
шение У.бр.230/2009 од 19 мај 2010 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите од За-
конот за вработување и работа на странци и на одред-
бите од Правилникот, означени во точката 1 од оваа 
одлука, бидејќи основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека, според содржи-
ната на член 7 став 2 точка 4 од Законот, барањата за 
издавање на работни дозволи за странец, поднесени од 
работодавачи основани во Република Македонија ќе се 
одбијат, помеѓу другото и во случаи, ако работодава-
чот покажал негативни разултати во работењето за 
претходната година, ако платите исплатени на негови-
те вработени биле под нивото утврдено со соодветниот 
грански колективен договор, ако ја прекршил законска-
та регулатива за работните односи или ако не ги нами-
рил своите обврски за даноци и придонеси. 

Одредбата се оспорува во делот: „или ако не ги на-
мирил своите обврски за даноци и придонеси“. 

Според содржината на член 13 став 6 од Законот, 
откако важноста на дозволата за вработување ќе исте-
че, дозволата за вработување не може да се обнови, 
освен ако се работи за прво вработување на странецот 
кога дозволата е издадена со ограничување од шест ме-
сеца. По истекот на овој период, дозволата ќе се обно-
ви за до една година без проверка на условите наведе-
ни во ставот (3) на овој член, ако ниту работодавачот 
ниту странецот не ги прекршиле одредбите на овој за-
кон во тој период. 

Одредбата се оспорува во делот: „ако ниту работо-
давачот ниту странецот не ги прекршиле одредбите на 
овој закон во тој период“. 
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Во член 11 алинеја 2 од Правилникот е предвидено 
дека, при секое повторно барање за издавање на дозво-
ла, барањето покрај доказите наведени во член 10 на 
овој правилник, мора да содржи и потврда од Управата 
за јавни приходи, дека во периодот од претходно ва-
жечката работна дозвола ги има измирено даночните 
обврски.  

Во член 12 став 2 алинеја 4 од Правилникот е пред-
видено дека, кон барањето се приложува, меѓу другото, 
потврда од Управата за јавни приходи, дека во перио-
дот од претходно важечката работна дозвола ги има из-
мирено даночните обврски. 

Според член 16 став 3 од Правилникот, барање за 
продолжување на дозволата за прво вработување, што 
било временски ограничено на четири месеци, подне-
сува работодавачот на образец РД-2/2, кој е составен 
дел на овој правилник. Во оспорениот став 4 алинеја 2 
од истиот член од Правилникот е предвидено дека, кон 
барањето од став 3 на овој член се приложува, меѓу 
другото, потврда од даночен орган, дека во периодот 
од претходно важечката работна дозвола, ги има изми-
рено даночните обврски. 

Според член 19 став 1 точка ѓ) од Правилникот, кон 
барањето за ново вработување на странец, меѓу друго-
то, се приложува доказ за исполнување на условите на 
работодавачот-потврда од Управата за јавни приходи, 
за измирени даночни обврски. 

Во членот 21 став 1 точка 1 алинеја 6 од Правилни-
кот, за ново вработување на странецот, што има специ-
фична професија и занимање, што не може да се добие 
со школување и оспособување во Република Македо-
нија, кон барањето, меѓу другото, се приложува доказ 
за исполнување на условите на работодавачот-потврда 
од Управата за јавни приходи за измирени даночни об-
врски. 

Во член 22 алинеја 7 од Правилникот е предвидено 
дека, ако работодавачот повторно побара издавање на 
дозвола за вработување за истиот странец, кон барање-
то, меѓу другото, се приложува доказ-потврда од Упра-
вата за јавни приходи, за измирени даночни обврски. 

Сите одредби од Правилникот се оспоруваат по од-
нос на предвидувањето за доставување на доказ во 
форма на потврда од Управата за јавни приходи, за из-
мирени даночни обврски. 

5. Согласно член 32 став 2 од Уставот, секому, под 
еднакви услови, му е достапно секое работно место. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби јасно произлегува 
дека Уставот го гарантира правото на работа, слобод-
ниот избор на вработување и го промовира принципот 
за достапност секому, под еднакви услови на секое ра-
ботно место. Исто така, граѓаните се должни да плаќаа-
ат данок, при што, начинот на плаќање се уредува со 
закон, од каде секој има уставна обврска да ги намиру-
ва јавните давачки, а во рамките на начинот на плаќа-
ње на јавните давачки постојат законски механизми за 
нивно исполнување.  

Според член 1 став 2 од Законот за вработување и 
работа на странци, странец се смета како вработено ли-
це во Република Македонија кога врз основа на дого-
вор за вработување ќе заснoва работен однос кај рабо-
тодавач чие седиште или место на живеење е во Репуб-
лика Македонија или кога ќе стекне статус на самовра-
ботено лице согласно со овој закон. 

Според член 2, точки 1 и 2 од Законот, поимот, 
странец употребен во овој закон го има следново зна-
чење: "Странец" е лице кое не е државјанин на Репуб-
лика Македонија и "Странец е и лице без државјанс-
тво", односно лице кое ниедна држава по сила на сво-
јот закон не го смета за свој државјанин. 

Според точката 7 од истиот член од Законот, "Рабо-
то-давач" е правно или физичко лице регистрирано да 
врши дејност и другите лица наведени во Законот за 
работните односи, кои вработуваат работници врз ос-
нова на договор за вработување, а според точката 14, 
"Странска компанија (трговско друштво)" е правно ли-
це кое врши дејност за профит која е основана или чие 
седиште се наоѓа надвор од Република Македонија. 

Поаѓајќи од наведените уставни и законски одред-
би, во контекст на наводите од иницијативата, според 
Судот пропишувањето на условот на работодавачот да 
не му се издаде работна дозвола за вработување на 
странец, ако не ги намирил своите обврски за даноци и 
придонеси (слична формулација како во предметот 
У.бр.158/2008) од оспорениот дел на членот 7 став 2 
точка 4 од Законот, како и пропишувањето во оспоре-
ните одредби од Правилникот лицето да достави по-
тврда од Управата за јавни приходи, за измирени да-
ночни обврски, за наведените ситуации, доведува до 
состојба исполну-вањето на обврската на тоа лице од 
одреден статус да влијае на остварувањето на право на 
работа како на работодавачот, така и на странецот што 
е уставно недозволено, а секако тоа води кон стеснува-
ње и на обемот на правото на работа и достапноста на 
секое работно место секому под еднакви услови.  

Во формирањето на правното мислење Судот го 
имаше предвид даденото мислење на Владата на Ре-
публика Македонија, како и одговорот на Министерс-
твото за труд и социјална политика во насока дека ос-
порената регулатива е усогласена со Резолуцијата на 
Советот на Европската Унија бр.31996Y0919(03) од 30 
ноември 1994 година и дека од нејзините одредби про-
излегувала можност за воведување на рестриктивни 
мерки на државата заради заштита од вработување на 
лица кои не нудат доволно гаранции за континуирано 
понатамошно работење во својата професија, но оцени 
дека се неосновани. Ова од причина што во точката 5 
од споменатата резолуција е определено дека самостој-
но вработеното лице, а не работодавачот, според наци-
оналната легислатива на земјата членка на Европската 
Унија е тој што приложува документирани докази за 
континуирано понатамошно работење во професијата. 

Од друга страна, Управата за јавни приходи е со со-
одветни закони овластен орган за потврдување на 
околноста дали одредено лице должи, дали затајува да-
ноци или јавни давачки од кој било вид пропишани со 
закон, дали истите уредно и навреме ги плаќа, од каде 
произлегува дека домашното законодавство ја утврди-
ло Управата за јавни приходи како орган кој ја потвр-
дува околноста дали некое лице (физичко или правно) 
ги намирило своите обврски за даноци и придонеси и 
таквата обврска не може да им се воспостави на лицата 
заинтересирани за вработување на странци или пак на 
самите странци што бараат вработување во Република 
Македонија. 
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При постоење на овластен орган за потврдување на 
околноста дали работодавачот ги намирил своите обвр-
ски за даноци и придонеси, што неспорно е една од 
околностите што би можела да влијае на уредното исп-
лаќање на обврските спрема вработениот странец, но и 
меѓународната регулатива која само за самостојно вра-
ботеното лице, но не и за лице вработено кај работода-
вач, предвидува приложување на документирани дока-
зи за континуирано понатамошно работење во профе-
сијата, се поставува прашањето зошто во оспорениот 
дел од законската одредба и во оспорените одредби од 
Правилникот работодавачот е задолжен да приложи 
доказ за намирување на своите обврски за даноци и 
придонеси. 

Судот, исто така, во формирањето на правното мис-
лење, имаше предвид дека Владата на Република Маке-
донија во подне-сеното мислење и Министерството за 
труд и социјална политика во дадениот одговор укажу-
ваат на уредувањето во Резолуцијата на Советот на 
Европската Унија бр.31996S0919(02) од 20 јуни 1994 
година, според кое земјите членки заради вработување 
не треба во националното законодавство да ги ублажу-
ваат мерките за прием на државјани на трети држави, 
но оцени дека укажувањето на ваквото уредување не е 
од влијание за формирање на поинакво правно гледи-
ште од изразеното. Ова од причина што преземањето 
на строги мерки за заштита од вработување на државја-
ни на трети држави навлегува во сферата на водење на 
државна политика по однос на пазарот на трудот, во 
која Уставниот суд не е надлежен да навлегува. За Су-
дот од значење е само околноста дали конкретно пред-
видените мерки ги повредуваат одредбите од Уставот и 
законите. 

Со оглед на наведеното Судот оцени дека оспоре-
ниот дел од член 7 став 2 точка 4 од Законот и оспоре-
ните член 11 алинеја 2, член 12 став 2 алинеја 4, член 
16 став 4 алинеја 2, член 19 став 1 точка ѓ), член 21 
став 1 точка 1 алинеја 6 и член 22 алинеја 7 од Правил-
никот не се во согласност со член 32 став 2 и член 33 
од Уставот. 

Со оглед на тоа што во иницијативата не се бара по-
ведување на постапка за оценување на законитоста на 
оспорените одредби од Правилникот Судот не направи 
анализа на оспорените одредби во тој правец.  

6. Според членот 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 едни од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија. 

Во согласност со член 9 од Уставот, граѓаните на 
Република Македонија се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општестве-ната положба 
и граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  

Според членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Согласно членот 13 став 1 од Уставот, лицето обви-
нето за казниво дело ќе се смета за невино се додека 
неговата вина не биде утврдена со правосилна судска 
пресуда. 

Според членот 14 став 2 од Уставот никој не може 
повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и 
за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Со членот 25 од Уставот, определено е дека на се-
кој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 
приватноста на неговиот личен и семеен живот, на до-
стоинството и угледот. 

Според член 32 ставови 1 и 2 од Уставот, секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, за-
штита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност и секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни 
одредби, покрај другото, произлегува дека само со пра-
восилна судска одлука може да се утврдат фактите, ви-
ната и да се определи казна за конкретно лице како 
последица на утврдената вина. Излегувањето надвор од 
рамките на односот казниво дело и судски изречена 
казна за неговиот сторител претставува повреда на сло-
бодите и правата на човекот и граѓанинот признати во 
меѓународното право и утврдени со Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

Со оспорениот член 13 став 6 од Законот, се излегу-
ва надвор од рамките на казниво дело и судски изрече-
на казна, што според Судот, претставува ограничувач-
ки услов за продолжување на соодветна работна дозво-
ла, спротивно на уставните норми. Ова и од причина 
што штетните последици, според оспорената одредба 
настапуваат за работодавачот, но и за странецот неза-
висно од околноста дали и двете лица истовремено и 
поддеднакво се одговорни за стореното прекршување 
на одредбите од Законот.  

Со оглед на тоа што со оспорената законска одред-
ба се излегува надвор од односот казниво дело и суд-
ски изречената казна за неговиот сторител, на тој на-
чин што со закон и надвор од евентуално изречена суд-
ска казна се определуваат и други последици за опре-
делени лица, со што се ограничуваат слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот на Република Маке-
донија, Судот оцени дека наведената одредба не е во 
согласност со член 13 став 1 и член 14 став 2 од Уста-
вот на Република Македонија. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.230/2009                          Претседател  
14 јули 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                           Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
1845. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 14 јули 2010 година, донесе  
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О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 25 став 1 алинеите 2 и 3, 

став 2 во делот„и иницијатива за разрешување“ член 26 
став 2 и член 29 став 1 од Законот за спречување на су-
дир на интереси („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.70/2007 и 114/2009). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.251/2009од 12 мај 2010 годи-
на ,поведе постапка за оценување на уставноста на чле-
новите наведени во точката 1 од оваа одлука од Зако-
нот за спречување на судир на интереси. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ните членови со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 25 став 1 алинеите 2 и 3 од Законот „на 
службеното лице му се изрекува една од следниве мер-
ки: 

- иницијатива за поведување на дисциплинска по-
стапка за утврдување на дисциплински престап и  

- иницијатива за разрешување на вршење на јавните 
овластувања или должности“ . 

Во оспорениот член 26 став 2 од Законот е предви-
дено дека мерката иницијатива за разрешување на вр-
шење на јавните овластувања или должности, односно 
иницијатива за поведување на дисциплинска постапка 
за утврдување на дисциплински престап на службеното 
лице му се изрекува ако претходно му било изречено 
мерка јавна опомена. 

Во оспорениот член 29 став 1 од Законот е предви-
дено дека против одлуката од членот 23 став 4 на овој 
закон со која на службеното лице му се изрекува една 
од мерките утврдени во членот 25 став 1 од овој закон, 
службеното лице може да поведе постапка пред над-
лежниот орган или суд. 

5. Според член 8 од Уставот на Република Македо-
нија покрај другите темелни вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија е и владеењето на 
правото. 

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

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, анали-
зата на одредбите од членовите 23, 25, 26 и 29 од Зако-
нот за спречување на судир на интереси во целина, нас-
према наводите во иницијативата со кои се оспоруваат 
делови од наведените членови, Судот оцени дека исти-
те се основани. 

Во член 49 од Законот за спречување на корупција-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/2002, 46/2004 и 126/2006), е утврдена надлежноста 
на Комисијата за спречување на корупцијата. Според 
оваа одредба, Комисијата, покрај другото, покренува 
иницијативи за поведување на постапка пред надлеж-
ните органи за разрешување, сменување, казнено гоне-
ње или примена на други мерки на одговорност на из-
браниот или именуваниот функционер, службени лица 

или одговорни лица во јавни претпријатија и други 
правни лица што располагаат со државен капитал и 
разгледува случаи на судир на општиот и личниот ин-
терес, определен со овој закон. 

Во членот 23, пак, од Законот за спречување на су-
дир на интереси е утврдено дека ако Државната коми-
сија констатира постоење на судир на интереси е дол-
жена да го извести службеното лице и да побара од не-
го во рок од 15 дена од доставувањето на одлуката да 
го отстрани судирот на интереси. Ако службеното лице 
за кого е донесена одлуката дека постои судир на инте-
реси не постапи по укажувањето на Државната комиси-
ја, таа донесува одлука за изрекување на мерката јавна 
опомена која му ја доставува. Ако, пак, службеното ли-
це на кого му е изречена мерката јавна опомена не по-
стапи по одлуката, односно во рок од 15 дена од прие-
мот не преземе дејствија за отстранување на судирот 
на интереси и за тоа не ја извести комисијата, Држав-
ната комисија ќе покрене иницијатива за престанок на 
вршењето на јавните овластувања или должности, од-
носно иницијатива за поведување на дисциплинска по-
стапка за утврдување на дисциплински престап. 

Имајќи го предвид наведеното од кое недвосмисле-
но произлегува дека Државната комисија во рамките на 
своите надлежности донесува одлука со која ја изреку-
ва мерката јавна опомена, а доколку со оваа мерка не 
се постигне целта за која е изречена, односно службе-
ното лице не презема дејствија за отстранување на су-
дирот на интереси, Државната комисија покренува 
иницијатива за разрешување, односно за утврдување на 
дисциплински престап до органот во кој службеното 
лице ги врши овластувањата односно должноста, Су-
дот оцени дека покренувањето на иницијативите не мо-
же да се третираат како мерки во класична смисла на 
зборот. Покренувањето на иницијативите, според Су-
дот, се само иницијални акти по кои во постапка пред 
органот каде службеното лице ги врши работите, орга-
нот ќе донесе конечна одлука со која ќе се утврди дис-
циплински пристап или на лицето ќе му престане вр-
шењето на јавните овластувања. Според тоа, Судот 
оцени дека законската формулација според која иници-
јативите за поведување на дисциплинска постапка и за 
разрешување се третираат како мерки, се неприфатли-
ви и небулозни, нејасни и не се конечни, со што се до-
ведува во прашање начелото на владеењето на правото.  

Тргнувајќи од становиштето на Судот дека иници-
јативите за поведување на дисциплинска постапка за 
утврдување на дисциплински пристап и за разрешува-
ње не може да се третираат како мерки кои ни по своја-
та содржина и форма не претставуваат акти - односно 
одлуки со кои се решава мериторно, Судот оцени дека 
и оспорениот член 29 не е доволно јасен и прецизен, со 
што се доведува во прашање правната сигурност како 
елемент на владеењето на правото. Ова ако се има 
предвид дека од содржината на овој член не е јасно 
пред кој орган ќе се покрене постапката, дали е тоа Др-
жавната комисија која покренува само иницијатива, 
или пак, пред орган што по повод иницијативата ќе 
изрече мерка престанок на вршење на јавните овласту-
вања и дисциплински престап и во кој рок ќе се покре-
не постапката.  
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Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека члено-
вите 25 став 1 алинеите 2 и 3, 26 став 2 и 29 став 1 од 
Законот не се во согласност со уставните одредби на 
кои се повикува подносителот на иницијативата. 

6. Судот, исто така, утврди дека во оспорениот став 
2 на член 25 од Законот е предвидено дека мерката „и 
иницијатива за разрешување“ се објавува во средствата 
за јавно информирање.  

Според член 11 од Уставот, физичкиот и моралниот 
интегритет на човекот се неприкосновени, а согласно 
членот 25 од Уставот, пак, на секој граѓанин му се га-
рантира почитување и заштита на приватноста на него-
виот личен и семеен живот, на достоинството и угле-
дот. 

Имајќи ја предвид содржината на наведените чле-
нови на Уставот произлегува дека тие ја истакнуваат 
вредноста и неприкосновеноста на човековата личност 
како основа и смисла на гарантирањето на човековите 
права. Во таа смисла, човековото достоинство не е са-
мо едно од субјективните човекови права и препознат-
ливо во Уставот, туку и темелна вредност на демократ-
ското општество што ужива универзална заштита. 

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, решение-
то во Законот, според кое иницијативата за разрешува-
ње се објавува во средствата за јавно информирање, 
без притоа да се утврди, односно да се спроведе по-
стапка за разрешување и да се донесе конечна одлука, 
во суштина значи жигосување на лицето за кое само е 
покрената иницијатива, на кој начин се надминува 
оправданоста на пропишувањето на предвидената 
активност на Државната комисија за спречување на ко-
рупција. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека членот 
25 став 2 во делот „и иницијативата за разрешување“ 
од Законот не е во согласност со членовите 11 и 25 од 
Уставот.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.251/2009                          Претседател  
14 јули 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
1846. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана на 
14 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 139 од Законот за домување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009 и 57/2010).  

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
што се преземаат врз основа на одредбата означена во 
точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи на Дељо Кадиев, адвокат од Скопје и 
Вера Георгиева од Скопје со Решение У.бр.246/2009 од 
19 мај 2010 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на одредбата од Законот за домување, би-
дејќи основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 6, членот 9 и чле-
нот 30 од Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека, членот 139 од 
Законот за домување е со наслов: „Корисници на стан 
во сопственост на Република Македонија без соодвет-
но оформена документација“. 

Според содржината на членот 139 став 1 од Зако-
нот, лицата кои користат стан во сопственост на Репуб-
лика Македонија без соодветно оформена документа-
ција, а истите се евидентирани од страна на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија заклучно до 31 де-
кември 2008 година, можат да ги откупат становите на 
25 години без сопствено учество по вредност утврдена 
согласно со прописот од членот 97 став 2 на овој закон. 
Закупнината што не е платена за периодот од моментот 
кога лицата се официјално евидентирани како бесправ-
но вселени, во цел износ се пресметува во ратите за ку-
пување на станот. 

Според ставот 2 од истиот член од Законот, со ли-
цата евидентирани од страна на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија да се склучат договори за кори-
стење на станот под закуп. 

Според ставот 3 од истиот член од Законот, лицата 
од ставот 1 на овој член кои во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон нема да 
склучат договор за купување на станот го губат право-
то за купување на станот и истиот можат да го кори-
стат само врз основа на договор за закуп. 

Според ставот 4 од истиот член од Законот, одред-
бите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се однесуваат 
на станови дадени на користење согласно со Уредбата 
за начинот, условите и постапката за давање под закуп 
на станови во сопственост на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/99 и 101/2005). 

Со член 8 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за домување („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.57/2010), кој влегол во сила по под-
несувањето на иницијативите е предвидено дека во 
членот 139 став 1 зборовите “членот 97 став 2“ се заме-
нуваат со зборовите “член 65 став 3“.  

6. Согласно членот 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уста-
вот, владеењето на правото и правната заштита на 
сопственоста се едни од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
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Според членот 30 од Уставот, се гарантира правото 
на сопственост, кое според ставот 2 на овој член, созда-
ва права и обврски и треба да служи за добро на поеди-
нецот и на заедницата. Според ставот 3 на овој член, 
никому не можат да му бидат одземени или ограниче-
ни сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Според членот 1 од Законот за домување, со овој 
закон се уредуваат видовите на објекти во домувањето, 
управувањето со станбените згради, односите меѓу 
сопствениците на посебните делови и трети лица, заед-
ницата на сопствениците, евиденцијата на становите, 
закупничките односи во домувањето, начинот на упра-
вување и одржување на објектите, правата и обврските 
на Републиката, општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје во домувањето, инспекцискиот 
и управниот надзор и други прашања од областа на до-
мувањето. 

Тргнувајќи од анализата на оспорениот член 139 
ставови 1, 2 и 3 од Законот произлегува дека со него се 
предвидува право на откуп на стан, без сопствено учес-
тво, за лица кои користат стан во сопственост на Ре-
публика Македонија без соодветно оформена докумен-
тација, а истите се евидентирани од страна на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија заклучно до 31 де-
кември 2008 година, при што закупнината што не е 
платена за периодот од моментот кога лицата се офи-
цијално евидентирани како бесправно вселени, во цел 
износ се пресметува во ратите за купување на станот. 
Овие лица имаат обврска да склучат договор за кори-
стење на станот под закуп со Јавното претпријатие, но 
доколку истите во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон (13 август 2010 година) 
не склучат договор за купување на станот го губат пра-
вото за купување на станот и истиот можат да го кори-
стат само врз основа на договор за закуп. 

Судот, со цел да утврди што подразбира законода-
вецот под формулациите: користење на стан без соод-
ветно оформена документација, евидентирани лица до 
31 декември 2008 година и бесправно вселени лица на-
прави анализа на образложението на Предлог-Законот, 
образложението на Дополнетиот Предлог-Закон, од-
редбите од Законот за домување и Годишниот извештај 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија за 2008 го-
дина и го утврди следното: 

Од образложението на Предлог-Законот за домува-
ње, како и од образложението на Дополнетиот Пред-
лог-Закон со кој се вградени амандмани на основниот 
текст на Предлог-Законот (меѓу нив и по однос на сега 
оспорениот член 139 став 4 од Законот) не се содржани 
податоци или појаснувања за ваквите формулации во 
оспорената одредба. 

Во целината на Законот за домување, исто така, не 
се содржани дефиниции или пак одредби од кои на ди-
ректен или индиректен начин ќе може да се утврди 
што сакал законодавацот да уреди преку креирањето 
на наведените формулации, на која точно целна група 
тие се однесуваат и зошто како важен момент се јавува 
31 декември 2008 година, односно евиденцијата на 
овие лица како лица кои користат стан во сопственост 
на Република Македонија без соодветно оформена до-
кументација, или како бесправно вселени. 

Со оглед на тоа што оспорениот став 1 од членот 
139 од Законот предвидел овие лица да се евидентира-
ни од страна на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја заклучно до 31 декември 2008 година, Судот изврши 
увид и во годишниот извештај на Јавното претпријатие 
за 2008 година. Од него произлегува дека Претпријати-
ето направило евиденција на становите според нивниот 
статус на користење и тоа во 5 катагории. Според таа 
евиденција во 2008 година (заклучно со 31.12.2008 го-
дина-датумот од оспорениот член 139 став 1 од Зако-
нот) 2014 станови се со станарско право, 996 станови 
се со времено решение, 638 станови без документација, 
576 се диво вселени станови, а 791 станови со друг вид 
на корисник. 

За првата категорија, односно станови каде има 
„носители на станарско право“, на страната 28 од Изве-
штајот е содржано појаснување дека тука спаѓаат носи-
тели на станарско право со необновени договори за ко-
ристење, како и закупци од категоријата со трансфор-
мирани решенија за закуп на станови од фондот на по-
ранешната ЈНА, доделувани по основ на денационали-
зација или доделувани согласно Законот за бранители-
те, но заедничко за сите е што тие станови можат да се 
откупат согласно Законот за продажба на општествени-
те станови. 

По однос на втората категорија “времени решенија“ 
во Извештајот е појаснето дека во претходните пописи 
биле евиде-нтирани само решенијата во кои е наведен 
временскиот рок за користење на станот, додека со нај-
новиот попис во оваа категорија се категоризирани ста-
нови доделени согласно со член 34 од Законот за дому-
вање, каде времето на користење е врзано со „завршу-
вање на функцијата“ или „работно ангажирање“ и 
слично. 

За третата категорија “без соодветна документаци-
ја“ се појаснува дека се во прашање станови во кои жи-
веат блиски сродници на починат носител на станар-
ското право, а кои имаат можност да го регулираат ко-
ристењето на станарското право во постапката пред 
Министерството за транспорт и врски, сите корисници 
на времени решенија на кои им е истечен рокот (осно-
вот) за користење или поништени решенија, за кои по-
стапките за иселување се уште не се правосилно завр-
шени. 

Според наведениот Извештај во четвртата катего-
рија „бесправно вселени станови“ се подразбираат ста-
нови за кои не се обезбедени оригинални купопродаж-
ни договори од Министерството за транспорт и врски 
(што е услов за бришење); се водат судски постапки со 
кои се докажува дека лицата не се бесправно вселени, 
односно поседуваат документи кои Јавното претприја-
тие ги нема на увид; нерегулиран статус на носителите 
на станарското право поради претходен долг во Јав-
нопто претпријатие. 

Последната категорија “друг вид на корисник“ ги 
опфаќа празните, делумно срушените и опожарени ста-
нови. 

Тргнувајќи од фактот што Јавното претпријатие на-
правило евиденција на становите според нивниот ста-
тус на користење во Извештајот за 2008 година, како и 
фактот што овој извештај (заклучно со 31 декември 
2008 година) бил последниот што законодавецот го 
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имал на увид пред да го донесе Законот за домување во 
август 2009 година, Судот смета дека употребените 
формулации во оспорениот член 139 од Законот всуш-
ност се базираат на самиот извештај. 

Наведениот Извештај, меѓутоа, по својот карактер 
не може да биде акт во кој се се дефинираат одредени 
формулации и врз основа на нив да се креираат одреде-
ни норми за уредување на конкретни односи, бидејќи 
истиот е акт во кој се сумираат податоци, се дава при-
каз на состојбата за одреден временски период во одре-
дена област, а законите се актите во кои се дефинира 
одредена проблематика, се уредуваат односи и се опре-
делеува конкретен статус. Едно е јасно дека Јавното 
претпријатие посебно ги евидентира становите во кои 
живеат лица без соодветно оформена документација, 
бесправно вселени лица, и лица кои се сметаат за диво 
вселени. 

Од изнесените причини, не навлегувајќи во правото 
на законодавецот да ја креира станбената политика и за 
таа цел да се определи на која категорија на граѓани и 
под кои услови ќе им овозможи откуп на станови кои 
се во државна сопственост, според Судот оспорениот 
член 139 ставови 1, 2 и 3 од Законот е правно пробле-
матичен, недоволно јасно формулиран, недоречен и ка-
ко таков остава можност за различна и произволна при-
мена што не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот.  

Дека е во прашање член од Законот кој може да се 
стави под сомнение по однос на владеењето на правото 
како темелна вредност на уставниот поредок произле-
гува и од образложението на Предлог-Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за домување, според 
кое во примената на овој закон биле констатирани 
одредени непрецизности и недоречености на одделни 
одредби, од каде се укажала потребата од допрецизра-
ње и доуредување на истите, како би се овозможила 
нивна подоследна примена. 

Од наведените причини, законодавецот во Законот 
за изменување и дополнување на Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
57/2010) 8 месеци по влегувањето во сила на основниот 
текст на Законот, меѓу другото, извршил корекција на 
дел од оспорениот член 139 од Законот и ја изменил 
содржината на членот 132. Според новата содржина на 
членот 132 од Законот, или поточно според ставот 7 од 
оваа одредба, членовите на семејно домаќинство кои 
нема да се стекнат со правото на користење на стан ќе 
се сметаат за корисници на стан во сопственост на Ре-
публика Македонија без соодветно оформена докумен-
тација, што според оцена на Судот преставува недовол-
но успешен обид за појаснување за кои лица всушност 
станува збор. Ова ако се има предвид дека Извештајот 
за такви лица ги смета и сите корисници на времени 
решенија на кои им е истечен рокот (основот) за кори-
стење или поништени решенија, за кои постапките за 
иселување се уште не се правосилно завршени, но 
истите не се опфатени во сегашниот член 132 од Зако-
нот, како и фактот што оспорениот член 139 и сегаш-
ниот член 132 од Законот не можат лесно да се доведат 
во корелација според нивната поместеност во Законот 
и според нивното различното уредување.  

Во членот 139 од Законот е дадена можност за 
откуп на стан, доколу станот спаѓа во категоријата стан 
без соодветна документација, или за стан во кој бес-
правно се живее во кој идните закупци се евидентира-
ни како корисници на станот до 31 декември 2008 го-
дина со можност да склучат договор за купување на 
станот (откуп на 25 години без сопствено учество по 
вредност утврдена согласно со прописот од членот 65 
став 3) во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, односно до 13 август 2010 годи-
на, а ако не склучат договор за купување на станот го 
губат правото за купување и истиот можат да го кори-
стат само врз основа на договор за закуп. 

Според актуелниот член 132 од Законот, членовите 
на семејно домаќинство кои ќе се стекнат со закуп со 
право на откуп на станот, се должни барањето за откуп 
на станот да го поднесат до органот надлежен за врше-
ње на работите од станбено-комунална област, најдоц-
на до 31 декември 2010 година. Во наведената одредба 
не се содржани условите за откуп на овие станови. 
Според тоа и натаму останува нејасно кои се лицата на 
кои законодавецот им дава можност за откуп на држав-
ните станови, зошто лицата од оспорениот член 139 од 
Законот имаат право на откуп заклучно со 13 август 
2010 и зошто нивната евиденција, заклучно со 31 де-
кември 2008 година како лица кои живеат во становите 
без соодветно оформена документација или како лица 
кои таму живеат бесправно е од суштинско значење за 
стекнување или губење на даденото право на откуп. 
Ако пак се земе предвид можноста од неажурно воде-
ње или пропуштање на евидентирањето не може да се 
избегне прашањето какви права ќе имаат лицата кои не 
биле внесени во евиденцијата или кај кои настанала 
промена по однос на носителот на правото на закуп 
(смрт, развод, престанок на вонбрачната заедница и 
слично) по овој датум и зошто истите би стекнувале 
или губеле права заради ваквата определба на законо-
давецот или заради ненамерниот пропуст во евиденти-
рањето. 

Според Судот, направената евиденција до критич-
ниот момент-31 декември 2008 година, не само што не 
може да биде основ за стекнување или губење на пра-
вото, туку се јавува и како причина за ставање во раз-
лична правна положба на граѓаните кои се наоѓаат во 
иста статусна состојба и оди на штета на лицата кои не 
се евидентирани од страна на Јавното претпријатие по 
критичниот датум. 

Воедно, Законот не содржи во доволна мера и уре-
дување од кое ќе може со сигурност да се утврди која е 
минималната документација, кои се документите што 
треба да ги поседуваат лицата и од која постапка 
(управна или судска) за да се смета дека оформувањето 
на документацијата започнало, но не е довршено на на-
чин како што бара Законот, од каде не е јасно врз осно-
ва на каква правна состојба се стекнува статус на ко-
рисник на стан без соодветно оформена документација, 
одосно бесправно вселен корисник.  

Имајќи предвид дека со оспорениот член 139 ставо-
ви 1, 2 и 3 од Законот се овозможува стекнување на 
право на сопственост, по пат на откуп по повластени 
услови, но при тоа не е јасно дефинирано на која кате-
горија граѓани ќе се однесува вака дадената можност, 
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Судот смета дека го доведува во прашање гарантирано-
то право на сопственост од членот 8 став 1 алинеја 6 и 
членот 30 од Уставот, бидејќи со вака нејасна форму-
лација не се овозможува секој граѓанин што се наоѓа во 
иста правна состојба да има подеднаква можност да го 
оствари правото на сопственост. 

Од анализата, пак, на ставот 4 од Законот произле-
гува дека ова право не се однесува на лицата кои доби-
ле на користење стан согласно со Уредбата за начинот, 
условите и постапката за давање под закуп на станови 
во сопственост на Република Македонија. Имено, спо-
ред членот 2 од Уредбата, за добивање стан под закуп, 
сопственост на Република Македонија барање до Ко-
мисијата за станбени прашања на Владата на Републи-
ка Македонија можат да поднесат: 

- лица избрани, именувани и назначени за вршење 
на јавни функции утврдени со Устав и закон; 

- социјално загрозени лица-станбено необезбедени 
согласно со Законот за социјална заштита и 

- вработени во државните органи кои вршат посеб-
ни должности неопходни за остварување на основната 
функција на органот. 

Според членот 3 од истата уредба, под избрани, 
именувани и назначени за вршење на јавни и други 
функции се сметаат лицата избрани, именувани и наз-
начени од Собранието на Република Македонија, Пре-
тседателот на Република Македонија, Владата на Ре-
публика Македонија, Уставниот суд на Република Ма-
ке-донија, органите на управата и управните организа-
ции, правосудните органи, Републичкиот судски совет, 
Народниот правобранител и Народната банка на Ре-
публика Македонија. 

Од анализата на оспорениот член 139 став 4 од За-
конот, како и од анализата на цитираните одредби од 
Уредбата, и нејзината целина произлегува дека за вака 
добиените станови на користење не се предвидува пра-
во на откуп.  

Со оглед на тоа што членот 139 во ставовите 1, 2 и 
3 од Законот предвидува право на откуп на становите 
за лицата кои истите, во даден момент, ги користат без 
соодветно оформена документација, за разлика од ста-
вот 4 од истиот член од Законот кој не предвидел право 
за откуп на становите што се користат согласно цити-
раната Уредба произлегува дека во прашање се различ-
ни категории на општествени станови, за кои законода-
вецот има право, согласно политиката што ја спроведу-
ва во станбената област да се определи дали ќе бидат 
предмет на откуп или не. Меѓутоа, ставањето под сом-
нение на оспорениот член 139 ставови 1, 2 и 3 од Зако-
нот по однос на неговата согласност со член 8 став 1 
алинеи 3 и 6, со член 9 и со член 30 од Уставот, неми-
новно бараше ставање под сомнение и на членот 139 
став 4 од Законот, кој со отстранување од правниот по-
редок на ставовите 1, 2 и 3 би станал беспредметен и 
непри-менлив, иако сам по себе не е уставно проблема-
тичен. 

Врз основа на сето наведено произлегува дека оспо-
рениот член 139 од Законот не е во согласност со чле-
нот 8 став 1 алинеи 3 и 6, членот 9 и членот 30 од Уста-
вот. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.246/2009                          Претседател  
14 јули 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
1847. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 7 јули 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 52 став 10, во делот: 

„жалба“ и член 53 став 2 алинеја 4 од Законот за без-
бедност и здравје при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.92/2007). 

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 Стамен Филипов од Скопје со Решение 
У.бр.255/2009 од 19 мај 2010 година, поведе постапка 
за оценување на членовите од Законот означени во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на чле-
новите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, 
со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 52 
од Законот:  

(1) За прекршоците утврдени во членовите 56 и 57 
од овој закон, прекршочна постапка води и прекршоч-
на санкција изрекува органот на државната управа над-
лежен за работите од областа на трудот (во натамош-
ниот текст: прекршочен орган). 

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член пред прекршочниот орган ја води Комисија за од-
лучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекр-
шочната комисија) формирана од страна на министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на трудот. 

(3) Прекршочната комисија е составена од овласте-
ни службени лица вработени во органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на трудот од 
кои еден ја врши функцијата на претседател на Прекр-
шочната комисија. 

(4) Прекршочната комисија е составена од три чле-
на од кои: 

- двајца дипломирани правници, од кои еден со по-
ложен правосуден испит со пет години работно искус-
тво во својата област и  

- еден член со висока стручна подготовка од обла-
ста на техничките науки, со пет години работно искус-
тво во својата област,  
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(5) Прекршочната комисија се избира за времетрае-
ње од три години со право на реизбор на членовите. 

(6) За претседател на Прекршочната комисија може 
да биде избран само дипломиран правник. 

(7) Прекршочната комисија на прекршочниот орган 
одлучува по прекршоците утврдени во овој или друг 
закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со 
овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг за-
кон. 

(8) Покрај членовите на Прекршочната комисија, 
министерот кој раководи со органот надлежен за рабо-
тите од областа на трудот, може да определи секретар 
на Прекршочната комисија кој врши административни 
работи за Комисијата и заменици членови кои по иск-
лучок учествуваат во работата на Прекршочната коми-
сија во случај на отсуство на некој од членовите. 

(9) Прекршочната комисија донесува деловодник за 
својата работа. 

(10) Против решението на Прекршочната комисија, 
со кое се изрекува прекршочна санкција може да се 
поднесе жалба за поведување на управен спор пред 
надлежниот суд“. 

Според член 53 од истиот Закон: 
(1) Министерот кој раководи со органот на држав-

ната управа надлежен за работите од областа на трудот 
може да формира повеќе прекршочни комисии кои ќе 
бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за 
прекршоци за одделни области и/или за одделни по-
драчја од Република Македонија. 

(2) Член на Прекршочната комисија може да се раз-
реши: 

- со истекот на времето за кое е именуван за член, 
- по негово барање,  
- со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со закон, 
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кри-

вично дело, 
- ако му се утврди трајна неспособност, 
- ако се утврди прекршување на прописите за воде-

ње на прекршочна постапка со правосилна одлука,  
- ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во Прекршочната комисија и  
- ако не пријавил постоење на конфликт на интере-

си за случај за кој решава Прекршочната комисија. 
(3) Предлог за разрешување на член на комисија за 

случаите од ставот (2) алинеи 3 до 8 на овој член под-
несува претседателот на Прекршочната комисија до 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на трудот. 

(4) Прекршочната комисија има право да изведува 
докази и собира податоци кои се неопходни за утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за 
прекршоците и/или со друг закон. 

(5) Членовите на Прекршочната комисија се само-
стојни и независни во работата на Прекршочната коми-
сија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење 
и самостојно убедување. 

(6) Прекршочната комисија работи во совет, а од-
лучува со мнозинство гласови од вкупниот број на 
членови. 

(7) Прекршочниот орган води единствена евиден-
ција на прекршоците, изречените санкции и донесените 
одлуки на начин пропишан од министерот кој раково-
ди со органот на државната управа надлежен за работи-
те од областа на трудот по претходно мислење на ми-
нистерот кој раководи со органот надлежен за работите 
од областа на правдата. 

(8) Членовите на Прекршочната комисија имаат 
право на награда за својата работа во Прекршочната 
комисија што ја определува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работата 
од областа на трудот која треба да биде разумна и со-
одветна на значењето, обемот на работата на членовите 
и сложеноста на прекршоците. 

5. Од содржината на членот 19 од Законот за управ-
ните спорови произлегува дека управниот спор се по-
ведува со тужба, односно во Законот за управните спо-
рови законодавецот оперира со зборот „тужба“, а не 
„жалба“, што јасно упатува на заклучокот дека зборот 
„жалба“ во оспорениот член 52 став 10 од Законот, се 
употребува „можеби поради техничка грешка“. 

Во конкретниот случај, со членот 52 став 10 од За-
конот, а со тоа и со оспорениот дел, не се предвидува 
поднесување на тужба како што тоа е регулирано во 
нашиот правен систем, туку поднесување на жалба. 
Жалбата ја има својата основа во оправданата претпо-
ставка дека првостепената одлука не мора секогаш да 
биде законита и спроведлива и поради тоа по жалбата 
одлучува секогаш повисок орган со што се прокламира 
двостепеноста во одлучувањето како една од гаранции-
те за остварување на правата и врз закон заснованите 
интереси. Притоа, ова правно средство остава можност 
за внатрешно решавање на настанатата состојба. Значи, 
кога станува збор за заштита на права пред суд, постап-
ката не се поведува со жалба, како што тоа е предвиде-
но во оспорениот дел на членот 52 став 10 од Законот, 
туку со тужба. 

Самото постоење на зборот „жалба“ во оспорениот 
член од Законот, создава правна несигурност кај граѓа-
ните што е спротивно на начелото на владеењето на 
правото кое во себе го содржи начелото на законитост, 
кое начело го обврзува законодавецот да конципира 
(формулира) прецизни, недвосмислени и јасни норми. 
Само јасните и прецизните норми можат да претставу-
ваат солидна основа за законито постапување, што во 
случајов тоа не го обезбедува оспорената одредба од 
Законот. 

Според Судот, оспорениот дел на членот 53 став 10 
од Законот, не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 
3 од Уставот на Република Македонија, односно со на-
челото на владеењето на правото утврдено како темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 

6. Според членот 53 став 2 алинеја 4 од Законот 
член на Прекршочната комисија може да се разреши 
ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично 
дело. 

Една од темелните вредности на уставниот поре-
док, согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот е вла-
деењето на правото. 

Според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 
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Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Оспорената одредба од член 53 став 2 алинеја 4 од 
Законот, содржи еден од основите за разрешување на 
член на Прекршочната комисија. Од содржината на ос-
порената одредба произлегува дека осудата со право-
силна судска пресуда за кривично дело, претставува 
основа за разрешување на член на Прекршочна коми-
сија од тоа како е формулирана одредбата, произлегува 
дека оспорената одредба се однесува за осуда за кри-
вично дело воопшто, без оглед на неговиот вид, приро-
да или тежина и независно од видот и висината на 
санкцијата. Според Судот, со тоа се ограничува по сила 
на закон правото на член на Прекршочната комисија да 
ја врши оваа должност и во случај кога кривичното де-
ло за кое лицето е осудено не е во никаква врска со вр-
шењето на оваа дејност. Ваквата преопшта формулаци-
ја на оспорената одредба не е доволно прецизна и јасна 
и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓа-
ните, што е еден од елементите на уставниот принцип 
на владеењето на правото. 

Со оглед на тоа што во оспорената алинеја 4 од ста-
вот 2 на членот 53 од Законот за безбедност и здравје 
при работа, не се наведени ниту видот на кривичните 
дела, ниту пак изречените санкции кои во конкретен 
случај би претставувале основ за престанување на ман-
датот на член на Прекршочната комисија, според Су-
дот, произлегува дека осудата за кое било кривично де-
ло, на која било кривична санкција е основ за преста-
нок на должноста член на Прекршочната комисија. По-
ради непрецизноста на одредбата, би можело да наста-
не ситуација осудата за кривично дело кое нема ника-
ква врска со должноста член на Прекршочната комиси-
ја, да биде основ за престанок на неговиот мандат. 

Имајќи ја во вид формулацијата на наведената за-
конска одредба, а тргнувајќи од уставно-судската ана-
лиза, Судот оцени дека истата е недоволно прецизна и 
јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на 
граѓаните, како еден од елементите на принципот на 
владеењето на правото гарантирано со член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот, поради што истата не е во соглас-
ност со овој член од Уставот. 

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

8. Ова одлука Судот ја донесе, со мнозинство гласо-
ви, во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил 
Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзи-
ме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
     У.бр.255/2009                          Претседател  
7 јули 2010 година        на Уставниот суд на Република 

   Скопје                           Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

1848. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 14 јули 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА точка 2 од Решението за измени и 

дополнувања на Наставниот план за воспитно-образов-
ната дејност на деветгодишното основно училиште, 
број 07-6323/1 од 27 август 2009 година, донесено од 
министерот за образование и наука на Република Ма-
кедонија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод две поднесени иницијативи на Демократската мла-
дина на Албанците - ДПА и иницијатива на Здружени-
ето на граѓани „НВО Реалитети“ - Скопје со Решение 
У.бр.284/2009 и У.бр.70/2010 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на точката 
од Решението означено во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот и Законот за основното образование. 

Доносителот на актот министерот за образование и 
наука на Република Македонија, во определениот рок 
на Судот не достави одговор по наводите во решението 
за поведување постапка. 

4. Судот на седницата утврди дека со точката 2 од 
оспореното решение се предвидува дека во Наставниот 
план од I до III одделение се воведува предметот маке-
донски јазик за учениците од другите заедници со не-
делен фонд од 2 часа, односно 72 часа годишен фонд. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на 
Република Македонија, една од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија, е по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска.  

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

Според Амандман X точка 2 од Уставот, за закони 
кои директно ги засегаат културата, употребата на јази-
ците, образованието, личните документи и употребата 
на симболите, Собранието одлучува со мнозинство 
гласови од присутните пратеници, при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните пратеници кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија. Спорот во врска со примената на 
оваа одредба го решава Комитетот за односи меѓу заед-
ниците. 

Според член 61 од Уставот, Собранието на Репуб-
лика Македонија е претставнички орган на граѓаните и 
носител на законодавната власт на Републиката. Спо-
ред член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собранието на 
Република Македонија донесува закони и дава автен-
тично толкување на законите.  
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Владата на Република Македонија, согласно член 
88 од Уставот, е носител на извршната власт и своите 
права и должности Владата ги врши врз основа и во 
рамките на Уставот и законите.  

Според член 89 став 1 од Уставот, Владата ја сочи-
нуваат претседател и министри. 

Според чллен 91 од Уставот, Владата на Република 
Македонија ја утврдува политиката на извршувањето 
на законите и другите прописи на Собранието и е одго-
ворна за нивното извршување. 

Според член 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија за извршување на законите, Владата доне-
сува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упат-
ства, програми, решенија и заклучоци. 

Согласно член 36 став 3 од истиот закон, Владата 
со одлука одлучува за одделни прашања и мерки за из-
вршување на законите; основа, стручни и други служ-
би за своите потреби и заеднички служби за потребите 
на Владата и на министерствата и другите органи на 
државната управа, а според ставот 7 од истиот член од 
Законот, Владата со заклучок зазема ставови по праша-
њата што ги претресувала на седница; ги определува 
задачите на министерствата и органите на државната 
управа и задачите на своите служби и зазема ставови за 
прашањата од својата надлежност. 

Од цитираните уставни и законски одредби произ-
легува дека основен принцип во организацијата и вр-
шењето на власта е поделбата на државната власт на 
законодавна,извршна и судска, со што се исклучува 
можноста со акти на носителите на одделните функции 
на власта да се менуваат со Устав утврдените односи 
во рамките на општото постулирање на принципот на 
поделбата на државната власт и на посебните облици 
на неговото остварување. Во тие рамки, вршењето на 
законодавната функција не е само право, туку и обвр-
ска на Собранието, која не може, надвор од случаите 
утврдени во Уставот, со закон да се пренесува ниту на 
еден друг орган во уставниот систем, па во таа смисла 
ниту на Владата. Регулативната функција на Владата 
на Република Македонија, како носител на извршната 
власт е ограничена на донесување уредби и други про-
писи и општи акти, само за извршување на законите и 
другите прописи на Собранието. 

Оспорениот акт е донесен врз основа на член 25 
став 2 од Законот за основното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.103/2008). 

Според член 1 од овој закон, со овој закон се уреду-
ва задолжителното основно образование што се оства-
рува во основните училишта, како и дејноста на основ-
ното образование како дел од единствениот воспитно-
образовен систем.  

Во членот 2 од истиот закон е предвидено дека се-
кое дете има право на основно образование (став 1). Се 
забранува дискриминација по основ на пол, раса, боја 
на кожата, национална, социјална, политичка, верска, 
имотна и општествена припадност во остварување на 
правата од основното воспитание и образование, утвр-
дени со овој закон. 

Членот 9 од Законот за основното образование, кој 
е поместен во Глава I со наслов „Основни одредби“ се 
предвидува дека воспитно-образовната работа во ос-

новното училиште се остварува на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо (став 1). Во ставот 2 од овој 
член од Законот е предвидено дека за учениците на 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик и неговото кирил-
ско писмо, воспитно-образовната работа се изведува на 
јазикот и писмото на соодветната заедница на начин 
утврден со овој закон. 

Според став 3 од членот 9 од Законот, учениците од 
ставот 2 на овој член задолжително го изучуваат и ма-
кедонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 

Според член 25 став 2 од овој закон, во основното 
училиште воспитно-образовната работа се организира 
и остварува според наставен план и програми кои, на 
предлог на Бирото, ги утврдува министерот. 

Генезата на цитираната законска одредба, според 
Судот, всушност произлегува од Амандман V од Уста-
вот, односно истата е последица на уставната норма 
предвидена во Амандман V од Уставот со кој е заменет 
членот 7 од Уставот, Имено, Амандманот V ја регули-
ра употребата на македонскиот јазик како службен ја-
зик и неговото кирилско писмо. Така, во ставот 6 на 
Амандманот V од Уставот се предвидува дека во еди-
ниците на локалната самоуправа, јазикот и писмото 
што го користат најмалку 20% од граѓаните е службен 
јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско 
писмо. За употребата на јазиците и писмата на кои збо-
руваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на 
локалната самоуправа, одлучуваат органите на едини-
ците на локалната самоуправа.  

Од содржината на Амандманот V на Уставот на Ре-
публика Македонија произлегува дека тој се однесува 
на службените јазици во Република Македонија и нив-
ното користење. Освен македонскиот јазик и неговото 
кирилско писмо, во овој Амандман се предвидува дека 
во Република Македонија, исто така, службен јазик за-
едно со неговото писмо е и друг јазик што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните и тоа како што е определе-
но со овој Амандман. 

Во членот 48 став 1 од Законот за употреба на јазик 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Репуб-
лика Македонија и во единиците на локалната самоу-
права („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.101/2008) е утврдено дека воспитно-образовната ра-
бота во основното училиште се изведува на македон-
ски јазик и кирилското писмо. 

Според ставот 2 на членот 48 од Законот, за при-
падниците на заедниците кои следат настава на јазик 
различен од македонскиот јазик и неговото кирилско 
писмо, воспитно-образовната работа се изведува на ја-
зикот и писмото на соодветната заедница на начин 
утврден во овој закон. 

Според ставот 3 на членот 4 од овој закон, ученици-
те од ставот 2 на овој член, задолжително го изучуваат 
и македонскиот јазик.  

Разгледувајќи ги наведените уставни и законски 
одредби, Судот утврди дека истите ја утврдуваат обли-
гаторноста на употребата, односно изучувањето на ма-
кедонскиот јазик, како службен јазик и неговото ки-
рилско писмо како обврска на сите ученици во основ-
ното образование.  
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Начинот на изучувањето на македонскиот јазик и 
неговото кирилско писмо во основното училиште е 
утврден во Глава II точка 4 од Законот за основното 
образование, со наслов „Организација на наставата во 
основното училиште“, каде е содржан и членот 42 од 
Законот. Имено, во членот 42 од овој закон е предвиде-
но дека:  

„(1) Воспитно-образовната работа во основното 
училиште опфаќа настава и други облици на организи-
рана работа со учениците. 

(2) Наставата во прво одделение ја изведува настав-
ник по одделенска настава, педагог или наставник за 
предучилишно воспитание. 

(3) Наставата во второ и трето одделение ја изведу-
ва наставник по одделенска настава или педагог. 

(4) За изведување на наставата по англиски јазик од 
прво до трето одделение се вклучува наставник по анг-
лиски јазик. 

(5) Наставата во четврто одделение ја изведува на-
ставник по одделенска настава или педагог, освен за 
наставата по англиски јазик и за наставата по македон-
ски јазик за учениците од припадниците на заедниците 
кои наставата ја остваруваат на јазик и писмо различни 
од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 

(6) Наставата во петто одделение продолжува да ја 
изведува наставник по одделенска настава или педагог, 
освен за наставата по англиски јазик и за наставата по 
македонски јазик за учениците од припадниците на за-
едниците кои наставата ја остваруваат на јазик и писмо 
различни од македонскиот јазик и неговото кирилско 
писмо, а по природни науки и техничко образование се 
вклучуваат и предметни наставници. 

(7) Бројот на часовите на одделенскиот наставник 
по задолжителните предмети во петто одделение не 
може да биде помал од 20 часа во неделата вклучувајќи 
го часот на одделенската заедница. 

(8) Наставата од шесто до девето одделение ја изве-
дуваат предметни наставници. 

(9) Во паралелките во кои има ученици со посебни 
образовни потреби може да се ангажира и дефектолог 
за работа со учениците со посебни образовни потреби. 

(10) Во продолжениот престој за учениците од прво 
одделение воспитно-образовната работа ја изведуваат 
наставниците за одделенска настава, педагог или на-
ставници за предучилишно воспитание, а од второ до 
петто одделение наставниците за одделенска настава 
или педагог“. 

Од анализата на целината на Законот за основното 
образование, јасно произлегува дека членот 9 кој е по-
местен во Главата I „Основни одредби“ ја утврдува 
уставната обврска за изучување на македонскиот јазик 
и неговото кирилско писмо за сите ученици во основ-
ното училиште. Меѓутоа, со членот 42 од Законот, за-
конодавецот ја уредува организацијата на наставата во 
основното училиште. Од одредбата на овој член произ-
легува дека наставата по македонски јазик за ученици-
те од припадниците на заедниците кои наставата ја ос-
тваруваат на јазик и писмо различен од македонскиот 
јазик и неговото кирилско писмо, започнува во четврто 
одделение, со соодветен предметен наставник. 

Тргнувајќи од содржината на наведената законска 
одредба, оспорениот акт на Министерот за образование 
и наука не е операционализација на Законот, односно 
истиот не е со цел за извршување на Законот, која на-
мена ја има подзаконскиот акт, согласно член 55 од За-
конот за организација и работа на органите на држав-
ната управа, од причина што со овој акт се менува со-
држината и целите на Законот, што истовремено значи 
навлегување на извршната во законодавната власт и 
повреда на принципот на поделба на власта - член 8 
став 1 алинеја 4 од Уставот.  

Владата (во чиј состав се министрите), како носител 
на извршната власт има регулативна функција, која е 
ограничена само на донесување на уредби и други про-
писи и општи акти за извршување на законите, меѓу-
тоа, министерот со оспорениот акт со точка 2 ги над-
минува овие рамки и истиот со пропишувањето, однос-
но воведувањето на обврската на учениците на припад-
ниците на заедниците кои следат настава на јазик раз-
личен од македонскиот јазик, да го изучуваат македон-
скиот јазик и неговото кирилско писмо од прво одделе-
ние, си пренесува дел од законодавната функција на 
Собранието, надвор од уставно утврдените случаи и 
услови, поради што, според Судот, во конкретниов 
случај оспорениот акт не е во согласност со Уставот на 
Република Македонија, односно со член 8 став 1 алине-
ја 4 од Уставот. 

Според Судот, исто така, со оспорениот акт мини-
стерот за образование и наука постапува надвор од 
рамките предвидени во член 42 став 5 од Законот за ос-
новното образование, од причина што истиот нема ни-
ту право, ниту обврска, која би произлегла од Законот, 
да воведува, односно пренесува обврска за изучување 
на македонскиот јазик на учениците на припадниците 
на заедниците од 1-во одделение. Имено, при постоење 
на законска одредба во која е предвидено кој и од кога 
ја изведува наставата во четврто одделение, оспорени-
от подзаконски акт не може да се прифати како опера-
ционализација на Законот, бидејќи истиот излегува 
надвор од законските овластувања. 

Во однос на наводите во иницијативата за дискри-
минација, односно за ставање на учениците од албан-
ската припадност во нерамноправна положба со учени-
ците од македонска припадност, и за повреда на наче-
лото на еднаквост на службените јазици, Судот оцени 
дека се неосновани, поради што не се впушти во нивна 
анализа.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.284/2009 
      У.бр.70/2010                           Претседател  
14 јули 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1849. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), член 27, став 5 и став 6 од Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање на лиценци за вр-
шење на енергетски дејности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/09) како и точка 3 од Од-
луката за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија, УП1 Бр. 07-9 од 
28.06.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 85/10), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на ден 19.07.2010 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА 
ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ  

ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На Друштво за транспорт, промет и услуги ГЕО-

ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, му се утврдува содржи-
ната на лиценцата за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија (од фотоволтаичен систем). 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа одлука, станува составен дел на Одлуката УП1 Бр. 
07-9 од 28.06.2010 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 85/10).   

3. Со објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ влегува во сила лицен-
цата донесена со Одлуката УП1 Бр. 07-9 од 28.06.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 85/10).   

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
УП1 Бр. 07-9                                                                 

19 јули 2010 година                             Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, промет и услуги ГЕО-ЛИНК 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје со седиште  на ул. „Вељко Вла-
ховиќ“ бр. 18/кула 22, Скопје, Република Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија 

 
3. Датум на издавање на лиценцата 
19 јули 2010 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
19 јули 2045 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 58.01.1/10 
 
6. Број на деловниот субјект – 6161197 
 
7. Единствен даночен број – 4030006611746 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фо-
товолтаичен систем, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија од фотоволтаичен систем ќе ја врши во об-
јект изграден на К.П. 1529/1 и К.П. 1529/3 К.О, Илин-
ден во н.м Илинден, Скопје. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност  про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производните капацитети на-
ведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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.  

 
12. 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 транспорт, промет и услуги ГЕО-ЛИНК ГРОУП 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: носител на 
лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-
на енергија  

Носителот на лиценцата е должен да: 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена  електричната 
енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија во согласност со Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба,  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 

потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. 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;  

- 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. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. 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.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 
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- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. 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, месечни и 
квартални 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. 

 
19. 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. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. 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, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

22. 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 пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. 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 условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејност. 

 
Прилог 2 

 
 
I. Општи податоци за фотоволтаичниот систем: 
 
- година на почеток на градба: 2010 
- година на завршеток на градба: 2010 
- година на почеток на работа: 2010 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години 
- број на фотоволтаични модули, номинална еди-

нечна и вкупна моќност и претпоставена количина на 
произведена електрична енергија во зависност од про-
сечно очекуваните сончеви часови:  226 модули х 220 
W = 49.720 kW x 2259 сончеви часови/годишно = 
112.317.480 kWh 

- број на фотоволтаични модули: 226 
- годишно сончево зрачење на таа локација: 2259 

часови/годишно 
- очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 112.317.480 kWh 
 
II. Информација за опремата и друга техника кои се 

применети во проектот: 
 
1. Фотоволтаични панели 

a. Производител SUNPOWER CORP 
b. Тип на панели PL-220 QP-D 220 Wp 

2. Инвертер 
a. Производител FRONIUS 
b. Тип FRONIUS IG Plus, две единици IG Plus 

150-3 и две единици IG 120-3 
3. Кабли за поврзување на фотоволтаични панели 

a. Производител Solar Kabel 
4. Конектори за фотоволтаични кабли 

a. Производител TYCO 
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1850. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), член 27, став 5 и став 6 од Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање на лиценци за вр-
шење на енергетски дејности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/09) како и точка 3 од Од-
луката за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија, УП1 Бр. 07-10 од 
28.06.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 85/10), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на ден 19.07.2010 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИ-
ЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-
НОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕР-
ГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ВНАТРЕШНА И НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА ПЕТРО М ДОО ИЛИНДЕН 

 
1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трго-

вија ПЕТРО М ДОО Илинден со седиште на ул. Нас. 
Илинден бр. бб, Илинден, му се утврдува содржината 
на лиценцата за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија (од фотоволтаичен систем). 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа одлука, станува составен дел на Одлуката УП1 Бр. 
07-10 од 28.06.2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 85/10).   

3. Со објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ влегува во сила лицен-
цата донесена со Одлуката УП1 Бр. 07-10 од 28.06.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 85/10).  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
УП1 Бр. 07-10                                                                 

19 јули 2010 година                             Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ПЕТ-

РО М ДОО Илинден со седиште  на ул. Нас. Илинден 
бр. бб, Илинден, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата 
19 јули 2010 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
19 јули 2045 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 57.01.1/10 
 
6. Број на деловниот субјект – 5548110 
 
7. Единствен даночен број – 4030001423259 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фо-
товолтаичен систем, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
од фотоволтаичен систем ќе ја врши во објект изграден 
на К.П. 1528/1 К.О, Илинден во н.м. Илинден, Скопје. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производните капацитети на-
ведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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.  

 
12. 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 внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО 
Илинден (во понатамошниот текст: носител на лицен-
цата) и неговото учество на пазарот на електрична 
енергија  

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 
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- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија во согласност со Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба,  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. 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;  

- 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. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. 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.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
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4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18.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, месечни и 
квартални 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. 

 
19. 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. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. 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, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
22. 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 пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична 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. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. 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 условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејност. 

 
 

Прилог 2 
 
I. Општи податоци за фотоволтаичниот систем: 
 
- година на почеток на градба: 2010 
- година на завршеток на градба: 2010 
- година на почеток на работа: 2010 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години 
- број на фотоволтаични модули, номинална еди-

нечна и вкупна моќност и претпоставена количина на 
произведена електрична енергија во зависност од про-
сечно очекуваните сончеви часови: 226 модули х 220 
W = 49.720 kW x 2259 сончеви часови/годишно = 
112.317.480 kWh 

- број на фотоволтаични модули: 226 
- годишно сончево зрачење на таа локација: 2259 

часови/годишно 
- очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 121.302.878 kWh (поради инсталирани уреди 
за следење на патеката на Сонцето) 

 
II. Информација за опремата и друга техника кои се 

применети во проектот: 
 
1. Фотоволтаични панели 

a. Производител SUNPOWER CORP 
b. Тип на панели PL-220 QP-D 220 Wp 

2. Инвертер 
a. Производител FRONIUS 
b. Тип FRONIUS IG Plus, три единици IG Plus 

150-3 и една единица IG 120V-3 
3. Уреди за следење на патеката на Сонцето 

a. Производител DEGER ENERGIE 
b. Deger tracker 5000 HD, 3000 HD  

4. Кабли за поврзување на фотоволтаични панели 
a. Производител Solar Kabel 

5. Конектори за фотоволтаични кабли 
a. Производител TYCO 
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1851. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8,  а 
во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ка-
ко и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за енергетика, производс-
тво, трговија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Бо-
силoво, за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на  
19.07.2010 година,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за енергетика, производство, трго-

вија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со 
седиште на ул. Населено место без уличен систем, бр. 
241, Босилово, му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем изведен на три надстрешници, 
лоцирани на на KП 3512 и КП 3514, КО Босилово. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе бидат утврдени во прилог кон одлуката 
за утврдување на содржината на лиценцата, која ќе би-
де објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на Одобрението 
за употреба на објектот и потребните документи  од 
Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.   

 
УП1 Бр. 07-15                                                                 

19 јули 2010 година                             Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1852. 

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 и член 45 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.63/06, 36/07 и 106/08), член 38 и 39 од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ” бр. 31/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ 
ДОО Скопје, на седницата одржана на 19.07.2010 годи-
на, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА 
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО СКОПЈЕ  

 
1. Во Одлуката за утврдување на содржината на ли-

ценцата за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ 
ИЗВОРИ ДОО Скопје, бр. 02-2379/1 од 26.10.2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија во точката 5 евидентниот број се менува и 
гласи:  

 „ЕЕ-38.01.1/09.2/10“. 
2. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 
енергија во точката 9, на крајот на реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите:  

„и во малата хидроелектрана МХЕ Охрид 3, лоци-
рана на К.П. бр. 43, 43/1, 45/2 и 45/3 КО Велестово м.в. 
Вршек, Општина Охрид.“  

3. Во Прилог 2 на крајот се додаваат зборовите: 
„Технички карактеристики на опремата за произ-

водство на електрична енергија вградена во МХЕ 
Охрид 3:  

- Број на производни единици – една (1) производна 
единица; 

- Номинална моќност на МХЕ – 229 kW;   
 
АГРЕГАТ: 
- Број на агрегати – 1 (еден) 
- Година на пуштање во работа на агрегат: 2010 
- Проценет животен век на агрегатот – 40 години 
 
ТУРБИНА 
 

Тип на турбина Пелтон, 
хоризонтална  

Нето пад 184 [m] 
Номинален проток 0,14 [m3/s] 
Брзина на ротација 750 [1/min] 
Номинална моќност 229 [kW] 

 
ГЕНЕРАТОР  
 

Број на единици 1   
Тип на генератор  синхрон 
Вратило  хоризонтално  
Работен напон  0,4 kV  
Фреквенција   50 Hz  
Ротациона брзина  750 RPM  
Номинална моќност  300 kVA  
Фактор на моќност (cos φ)  0,80   
Ниво на заштита  IP23   
Ладење   воздушно   
Класа на изолација  F   
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ТРАНСФОРМАТОР  
 

Работен напон 0,4/10 kV/kV 
Моќност  400  kVA  
Фреквенција   50   Hz  
Номинален напон на краток спој 6% 
Број на фази: 3 
Тип: сув трансформатор 

 
- Сопствена потрошувачка  –  максимално 15 kW“. 
 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

    УП1 Бр. 07-22                                                                 
19 јули 2010 година                             Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
___________ 

1853. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 19, алинеја 7, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.63/06, 
36/07 и 106/08), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот 
систем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во третиот квартал од 2010 година, на седницата одр-
жана на  20 јули  2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУ-
СТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ВО ТРЕТИОТ  

КВАРТАЛ ОД 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за третиот 
квартал од 2010 година, се утврдува да изнесува 
27,6743 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас во тре-
тиот квартал од 2010 година, во износ од 22,7779 
ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во износ од 0,1081 ден/nm3,  
утврдени со Одлуката за определување продажна цена 
на природен гас во третиот квартал од 2010 година 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/10); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,3460 
ден/nm3, утврдена со Одлуката за одобрување на цена 
за вршење на дејностите пренос на природен гас и 
управување со системот за пренос на природен гас за 
регулиран период 2010 - 2012 („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/10); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 ден/nm3 
, утврдени со Одлуката за одобрување на цената за ре-
гулиран период за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ 
бр. 44/10).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

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

           
УП1 Бр. 08-34                                                                 

20 јули 2010 година                             Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

___________ 
 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИАЦИОНА СИГУРНОСТ 

1854. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 12 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ 
НА РАДИОНУКЛИДИ ВО МЕТАЛИТЕ, ГРАДЕЖ-
НИТЕ МАТЕРИЈАЛИ, ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИВА, 
ПЕПЕЛ ОД ТЕРМОЕЛЕКТРАНИТЕ И ОТПАДНИ-
ОТ МАТЕРИЈАЛ ОД РУДНИЦИ И ТОПИЛНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат максимално 
дозволените количини на радионуклиди во металите, 
градежните материјали, вештачките ѓубрива, пепел од 
термоелектраните и отпадниот материјал од рудници и 
топилници. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 
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1) Остаток од работни активности е пепел од термо-
електраните кој се генерира при согорување на фосил-
ните горива и отпаден материјал од рудници и топил-
ници, како и било кој материјал којшто потекнува од 
работни активности утврдени согласно прописите за 
заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност, a кои што правниот субјект кои ги поседува ги 
отфрла или има намера или е потребно да ги отфрли, 
материјали кои потекнуваат од минати работни актив-
ности, а кои се преместени од самото место, како и ма-
теријали ископани од контаминирани места. 

2) Индекс на активност е бездимензионална вели-
чина која се пресметува врз основа на резултатите до-
биени од мерењата на активноста на даден радионук-
лид на единица маса од материјалот. 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 
радионуклиди кои се генерираат во нуклеарната инду-
стрија или при примената на јонизирачкото зрачење.  

 
Член 4 

Концентрацијата на активност на радионуклидите 
присутни во металите, вештачките ѓубрива и остатоци-
те од работни активности не треба да надминуваат 5 
Bq/g за K-40 и 0,5 Bq/g за останати радионуклиди од 
природно потекло и нивоата на изземање за радионук-
лиди од вештачко потекло за материјали со маса пого-
лема од еден тон согласно со Правилникот за критери-
уми за изземање на извор на јонизирачко зрачење и 
исклучување на изложеност на дефиниран извор од 
контрола. 

Во исклучителни ситуации, концентрацијата на 
активност во вештачките ѓубрива може да ги надмине 
нивоата од став 1 на овој член, но само доколку истото 
се однесува на природни радиоактивни извори.   

 
Член 5 

За ограничување на изложеноста на населението на 
јонизирачко зрачење кое потекнува од градежните ма-
теријали се користат акциони нивоа.  

 
Член 6 

Акционото ниво за дозата на населението која е 
последица на изложеноста на населението на гама зра-
чење кое потекнува од градежните материјали кои се 
користат при изградба на градежни објекти изнесува 
0,3 mSv во текот на една година. 

Кога изложеноста на населението на гама зрачење-
то е ограничено на вредноста од став 1 на овој член, ве-
ројатноста дека активноста на единица волумен воздух 
за радонот ослободен во затворените простории од 
употребените градежни материјали ги надминува рефе-
рентните нивоа согласно прописите за заштита од јони-
зирачко зрачење и радијациона сигурност е многу ма-
ла. 

 
Член  7 

За проценка дали акционото ниво ја надминало 
вредноста утврдена во член 6 став 1 на овој правилник 
се користи индекс на активност.  

Доколку индексот на активност од став 1 на овој 
член е поголем од 0,5 тогаш се смета дека правниот 
субјект врши работна активност согласно прописите за 
заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност и истиот спроведува истрага за изложеноста на јо-
низирачкото зрачење која е последица на вршењето на 
таа работна активност.  

Правниот субјект доставува извештај за наодите од 
истрагата од став 2 на овој член до Дирекцијата за ра-
дијациона сигурност во рок од 15 дена по завршување 
на истрагата. 

 
Член 8 

Индексот на активност I1 за градежниот материјал 
кој се користи при изградба на градежните објекти из-
несува: 

 RaTh K
1

CC CI + +Bq Bq Bq200 300 3000
kg kg kg

=  

 
 
каде CTh, CRa и CK се активности на 232Th, 226Ra и 40K 

на единица маса од материјалот изразени во
Bq
kg

. 

Индексот I1 од став 1 на овој член се користи и за 
материјалите кои се користат за пополнување под или 
во непосредна близина на градбата. 

Доколку индексот на активност I1 од став 1 на овој 
член е помал или еднаков на 0,5 тогаш градежниот ма-
теријал може да се користи без ограничување во пог-
лед на неговата радиоактивност. 

Индексот на активност I1 од став 1 на овој член мо-
же да достигнува вредност 2 единствено за вештачки 
добиени или други материјали со ограничена примена.  

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат одредбите за макси-
мални граници за радиоактивна контаминација на гра-
дежни материјали од Правилникот за максимални гра-
ници на радиоактивна контаминација на човековата 
средина и за вршење на деконтаминација („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 8/87). 

 
Член 10 

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

 
      Бр.01-860/2                                           Директор, 
16 јули 2010 година                        д-р Нузи Шахин, с.р. 
           Скопје 
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