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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1427. 

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регис-

трирање на готовински плаќања („Службен весник на 

Република Македонија“ број 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 

126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 

188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

27.6.2017 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИН-

ТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ  НА АВТО-ТАКСИ  

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за ослободување од обврска за корис-

тење на интегриран автоматски систем за управување 

на вршителите на авто-такси превоз на патници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 

208/15 и 202/16) во членот 2 зборовите: „1 јули 2017 

година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2017 

година“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2954/1 Претседател на Владата 

27 јуни 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1428. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.6.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО  СТАНБЕН  ПРОСТОР  И СО ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – 

СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно зем-

јиште сопственост на Република Македонија на Акцио-

нерското друшво за изградба и стопанисување со стан-

бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-

ликата – Скопје бр. 42-5320/1 од 26 јули 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.144/16). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-2956/1 Претседател на Владата 

27 јуни 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1429. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.6.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН  ПРОСТОР  И  СО ДЕЛОВЕН  

ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – 

СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно зем-

јиште сопственост на Република Македонија на Акцио-

нерското друшво за изградба и стопанисување со стан-

бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-

ликата – Скопје бр.42-5321/1 од 26 јули 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.144/16). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-2956/2 Претседател на Владата 

27 јуни 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1430. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.6.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД  ЗНАЧЕЊЕ  ЗА  РЕПУБЛИКАТА 

– СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-

вен простор од значење за Републиката – Скопје, се да-

ва право на трајно користење на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија, со вкупна пов-

ршина од 2.931м2 кое претставува дел од КП бр.5106/1 

КО Центар 1, со површина од 2.465 м2, запишана во 

Имотен лист бр.101664, дел од КП бр.13732/1 КО Цен-

тар 1, со површина од 7 м2, запишана во Имотен лист 

бр.109635, дел од КП бр.13733/1 КО Центар 1 со пов-

ршина од 23 м2, запишана во Имотен лист бр.109634 и 

дел од КП бр.13732/5 КО Центар 1 со површина од 

436м2, запишана во Имотен лист бр.49710, согласно 

Извод од Детален урбанистички план: Централно зеле-

нило покрај реката Вардар – јужен дел, издаден под бр. 

27-1629/2 од 5.4.2017 година од општина Центар, зара-

ди изградба на објект со намена Д3 – спорт и рекреа-

ција. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2956/3 Претседател на Владата 

27 јуни 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1431. 

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор 

на пазарот („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 48/10 и 79/13), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година,  до-

несе 

 

НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  

ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕК-

ТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА  

2017 И 2018 ГОДИНА 

 

I. ВОВЕД 

Со оваа програма се обезбедува имплементација на 

законодавство од областа на безбедноста на производи-

те во однос на надзорот на пазарот . 

Преку оваа програма се имплементираат и реализи-

раат преземените обврски и активности согласно ССА 

помеѓу Република Македонија и Европската Унија, од-

носно  преземените  приоритетите  за воспоставување 

на единствен пазар кои се преземени  во Поглавје 01 - 

Слободно движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита 

на потрошувачите и јавното здравје. 

Координираниот надзор на пазарот, е да се осигура 

дека условите и критериумите утврдени во законодав-

ството од областа на безбедноста на производите и во 

другите посебни закони во кои се пропишани посебни 

суштествени барања за производите,  се применуваат 

доследно и правилно  и  создаваат здрав внатрешен па-

зар. Исто така се гарантира дека се запазени истите 

мерки и услови кои се иплементираат и се еднакво за-

пазени во земјите членки во ЕУ и дека извршениот 

надзор врз производ или објект, како и услуга, напра-

вени од страна на надлежните државни органи на Ре-

публика Македонија од областа на надзор на пазарот 

ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Цели на оваа програма се обезбедување на коорди-

ниран надзор на пазарот односно на производите, во 

зависност од нивната намена, или условите кои се ис-

полнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соод-

ветно инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат 

на здравјето или безбедноста на корисниците, или пак 

во случај кога не се во сообразност со применливите 

барања утврдени со законите и со прописите донесени 

врз основа на соодветните одредени закони, да се 
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преземат мерки во насока на нивно повлекување, заб-

рана или ограничување на нивното пуштање на паза-

рот, за што јавноста или надлежните државни органи 

во Република Македонија од областа на надзор на паза-

рот и земјите членки на ЕУ соодветно и благовремено 

ќе бидат информирани. 

 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИО-

НАЛНАТА ПРОГРАМА  

Органите за надзор на пазарот, согласно член 10 од 

Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат и усогла-

суваат своите годишни програми и активностите што 

произлегуваат од оваа програма.  

Во насока  и во функција на пласирање на безбеден 

производ, сообразен со применливите барања утврдени 

со законите и со прописите донесени врз основа на тие 

закони, потребно е нивна навремена и соодветна им-

плементација, како и нивно понатамошно усогласува-

ње со правото на Европска Унија. 

За да се остварат целите предвидени со оваа прог-

рама треба да се има во предвид следното: 

1. имплементација на воспоставените  механизми за 

комуникација и координација меѓу органите за надзор 

на пазарот; 

2. имплементација на воспоставените   на соодвет-

ни процедури за: 

- следење на барањата или извештаите кои се одне-

суваат на ризикот за производите согласно со закон; 

- следење на несреќните случаи и опасностите по 

здравјето за кои постои сомневање дека се предизвика-

ни од производите; 

- потврда за преземени корективни дејствија и нав-

ремено известување на органите за надзор на пазарот и 

- следење на научното и техничкото достигнување 

за прашања поврзани со безбедност на производите; 

3. вршење на активности во насока на олеснување 

на размената на податоци и информации меѓу органите 

за надзор на пазарот;  

4. остварување координација  спроведувањето на 

заедничките планови и постапки за постапување во ит-

ни случаи и 

5. изготвување на акционен план за спроведување 

на координирани контроли и  преземање на ефективни 

мерки за надзор на пазарот. 

 

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ  

За понатамошна имплементација  на единствениот  

координативен систем за надзор на пазарот на сите ни-

воа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е 

понатамошно јакнење на институционалната соработка 

помеѓу органите за надзор на пазарот и сите институ-

ции вклучени во системот на надзорот на пазарот, по-

ради што е неопходен единствен (интегриран) систем 

на сите нивоа. 

Со цел зголемување на ефикасноста и објективнос-

та при надзорот на производите од аспект на безбед-

носта на производите, во наредниот период се намет-

нува потребата од развивање на софтверска апликација 

за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици 

кај пооделни групи на производи. Со ова ќе се миними-

зира субјективниот фактор при планирање и извршува-

ње на надзор на пазарот од аспект на безбедноста на 

производите. 

При  организирање на   координирани  акции , прет-

ставниците од органите за надзор на пазарот дејствува-

ат според следните воспоставени мерки и активности: 

- Поднесени поплаки или жалби од носители на 

правата и/или потрошувачите до Организацијата на 

потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Држа-

вен санитарен и здравствен инспекторат, Државен 

инспекторат за труд, Државен инспекторат за техничка 

инспекција, Царинска управа, Агенција за храна и вете-

ринарство, Агенција за лекови и медицински средства, 

Државен инспекторат за животна средина, Агенција за 

електронски комуникаци и други органи на државната 

управа или инспектори кои вршат надзор на пазарот во 

согласност со закон, како и други органи и организа-

ции и независни регулаторни тела што вршат надзор на 

пазарот; 

- Доставување на поплаките или жалбите до Ко-

ординативно тело за надзор на пазарот; 

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на 

анонимни дојави и пријави и согласни воспоставените 

процедури на Координативното тело за надзор на паза-

рот; 

- Подготовка на месечен Акциски план за дејству-

вање на Координативно тело за надзор на пазарот по 

поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се 

наведени од носителите на правата и/или потрошува-

чите; 

- Утврдување на ден/термин во месецот за спрове-

дување на координирана акција; 

- Ангажирање на потребен број на инспектори од 

институциите за конкретна координирана акција и за 

анализа на небезбедниот производ; 

- Спроведување на редовни инспекциски надзори 

над правните и физички лица; 

- Одземање на производи за кои постои доказ дека 

се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во 

соодветниот пропис и 

- Доставување на одземените производи на физички 

и лабoраториски проверки. 
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V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 44-1667/1 Претседател на Владата 

27 јуни 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1432. 
Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 
76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), ми-
нистерот за правда донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА 
РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД 

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Сe запира исплата на средствата за редовно годиш-

но финансирање од Буџетот на Република Македонија 
на политичките партии, и тоа: 

1. ДЕМОКРАЦИА Е РЕ-ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕ-
МОКРАТИЈА (не се доставени: извештај од регистар 
на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 
и годишен финансиски извештај/член 27) 

2. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА 
(не e доставен извештај од регистар на годишна 
сметка/член 26) 

3. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ( не е доставен 
извештај од регистар на примени донации/ член 25) 

4. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ  (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

5. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доста-
вени: извештај од регистар на примени донации/член 
25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски из-
вештај/член 27) 

6. СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ ( не се доста-
вени: годишна сметка/ член 26 и годишен финансиски 
извештај/ член 27) 

7. ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ  (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

8. ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА 
ТУРЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/ член 25, годишна сметка/ член 26 и 
годишен финансиски извештај/ 27) 

9. ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИ-
РИН (не се доставени: извештај од регистар на приме-
ни донации/член 25, годишна сметка/ член 26 и годи-
шен финансиски извештај/член 27) 

10. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не 
е доставена годишна сметка/член 26) 

11. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: 
извештај од регистар на примени донации/член 25, го-
дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-
тај/член 27) 

12. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПА-
ЦИЈА-ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27) 

13. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

14. СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКАТА АКЦИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од ре-
гистар на примени донации/ член 25 и годишен финан-
сиски извештај/ член 27) 

15. ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ ВО 
МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар 
на примени донации/ член 25 и годишен финансиски 
извештај/ член 27) 

16. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се 
доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

17. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: из-
вештај од регистар на примени донации/член 25, го-
дишна сметка/член 26 и годишен финансиски извеш-
тај/член 27) 

18. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

19. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/ член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

20. ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА (не е дос-
тавена годишна сметка/ член 26) 

21. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА 
НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27) 

22. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕ-
ДОНИЈА  (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27) 

23. САНЏАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај 
од регистар на примени донации/член 25, годишна 
сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 
27) 

24. ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ (не 

се доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25 и годишна сметка/ член 26) 

25. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА   (не се доставени: извештај од регис-

тар на примени донации/член 25 и годишен финансис-

ки извештај/ член 27) 

26. ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

(не е доставен извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25) 

27. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: из-

вештај од регистар на примени донации/ член 25 и го-

дишен финансиски извештај/ член 27) 

28. ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕ-

ДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/ член 25 и годишен финансиски из-

вештај/ член 27)  
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29. РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доста-
вени: извештај од регистар на примени донации/член 
25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски из-
вештај/член 27) 

30. ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА (не 
се доставени: извештај од регистар на примени дона-
ции/ член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27) 

31. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не е 
доставен: годишен финансиски извештај/член 27) 

32. ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од ре-
гистар на примени донации/член 25, годишна 
сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 
27) 

33. ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21  (не 
е доставен извештај од регистар на примени донации/ 
член 25)  

34. АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА 
(не се доставени: извештај од регистар на примени до-
нации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен фи-
нансиски извештај/член 27) 

35. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА 
РОМИТЕ  (не е доставен извештај од регистар на при-
мени донации/член 25. 

36. ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕ-
МОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од 
регистар на примени донации/ член 25, годишна 
сметка/ член 26 и годишен финансиски извештај/ член 
27) 

37. УНИТЕТИ (не се доставени: извештај од регис-
тар на примени донации/ член 25, годишна сметка/ 26 и 
годишен финансиски извештај/ член 27) 

38. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИ-
ТЕТ (не се доставени: извештај од регистар на примени 
донации/ член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен 
финансиски извештај/ член 27) 

39. СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени донации/ 
член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансис-
ли извештај/ член 27) 

40. РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНЈИА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени донации/ 
член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансис-
ки извештај/ член 27) 

41. МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА (не се 
доставени: извештај од регистар на примени донации/ 
член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансис-
ки извештај/ 27) 

Политичките партии од точките 1, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 
23, 24, 29, 32 согласно известувањето на Основниот 
суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 647/2017 од 
17.5.2017 година се избришани од Единствениот суд-
ски регистар на политички партии.   

Запирањето на исплатата на средства за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија за политичките партии ќе трае до уредно исполну-
вање на обврските согласно член 25, 26 и 27 од  Зако-
нот за финансирање на политичките партии. 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за правда согласно член 27-б 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09, 148/11, 142/12 и 23/13 ), Државниот завод за ре-

визија достави Предлог број 07-343/2 од 18.5.2017 го-

дина  за донесување на Одлука за запирање на исплата 

на средства за редовно годишно финансирање од Буџе-

тот на Република Македонија на политичките партии, 

кои не ги исполниле обврските за финансиско известу-

вање за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година, од-

носно не доставиле извештај од регистар на примени 

донации, годишна сметка или годишен финансиски из-

вештај. Споменатите законски обврски не ги исполни-

ле следните политички партии: ДЕМОКРАЦИА Е РЕ-

ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ДЕМОКРАТ-

СКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛ-

БАНЦИТЕ, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ 

НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАРТИЈА НА СЛОБОД-

НИ ДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 

ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, ТАТКОВИНСКА МАКЕ-

ДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБ-

НОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН, РАБОТНИЧКО ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, 

ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ, 

СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, СТРАНКА 

НА ДЕМОКРАТСКАТА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, 

ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ ВО МА-

КЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, 

НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТ-

СКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА 

РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА, ПАР-

ТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РО-

МИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕ-

ДОНИЈА, САНЏАЧКА ЛИГА, ДЕМОКРАТСКА ЛИ-

ГА НА БОШЊАЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 

НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛА-

СИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВ-

ДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕ-

ДИНУВАЊЕ, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, ДЕ-

МОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТ-

СКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИ-

ОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА 

ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21, АЛИЈАНСА ЗА ПО-

ЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА 

ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ, ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕ-

ФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, 

УНИТЕТИ, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕ-

РИТЕТ, СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, РО-

МИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНЈИА и МАКЕДОН-

СКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

– РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА.   

Согласно член 25 од Законот за финансирање на по-

литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичка-

та партија подготвува извештај од регистар за добиени-

те донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за 

претходната година заедно со годишниот финансиски 

извештај од членот 27 од овој закон до Државниот за-

вод за ревизија.  
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Согласно член 26 од Законот за финансирање на по-
литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13),  надзорот 
над финансиско-материјалното работење на политич-
ките партии го врши Државниот завод за ревизија сог-
ласно истиот се спроведува секоја календарска година 
за претходната година. Исто така, годишната сметка за 
финансиското работење, согласно со законските про-
писи, политичките партии ја доставуваат до: Управата 
за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот 
завод за ревизија, а  должни се да ја објават на своите 
веб страни.  

Согласно член 27 од Законот за финансирање на по-
литичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политич-
ките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен 
финансиски извештај за претходната година. Извешта-
јот го содржи финансиското работење на сметката на 
политичката партија, како и потсметките на локалните 
ограноци и потсметката на партиско истражувачко – 
аналитичкиот центар на партијата. 

Согласно член 27-а годишниот финансиски извеш-
тај политичката партија е должна јавно да го објави на 
своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната го-
дина за претходната година.  

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не 
постапиле согласно член 25, 26 и 27 од  Законот за фи-
нансирање на политичките партии („Службен весник 
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), согласно член 27-б став 4  од истиот закон, а по 
предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи ка-
ко во диспозитивот на оваа одлука. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 11-1870/2  

22 јуни 2017 година Министер за правда, 
Скопје Билен Салији, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1433. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 12 од Одлуката за методо-
логијата за управување со ризикот на задолженост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/17), вицегувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, д-р Фадил Бајрами, согласно со Од-
луката за определување редослед по кој вицегуверне-
рите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото 
отсуство од работа во текот на 2017 година, бр. 187 од 
4 јануари 2017 година, донесе 

 
УПАТСТВО 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

РИЗИКОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ 
 
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

методологијата за управување со ризикот на задолже-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

64/17), во точката 8 по зборовите: „3 и 4“, се додаваат 
зборовите: „од овој извештај и износот од редот бр. 
XII-а од колоната бр.3 од збирниот извештај за вкупна-
та актива пондерирана според кредитниот ризик (обра-
зец АПКР - Вкупно) од Упатството за спроведување на 
Одлуката за методологијата за утврдување на адекват-
носта на капиталот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 
24/17)“. 

2. Во точка 4, потточка 4.2. од Упатството по зборо-

вите: „Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот“, се додаваат зборовите: 

„(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

47/12, 50/13, 71/14, 223/15 и 218/16)“. 

3. Во целиот текст на Упатството по зборовите: 

„Упатството за спроведување на Одлуката за методо-

логијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, 

се додаваат зборовите: „(„Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 

24/17)“. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

У бр. 21819/2  

29 јуни 2017 година Вицегувернер, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1434. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-

ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-

ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 

ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 

ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-

ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-

гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 

потекло од Велика Британија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 8/17, 30/17 и 65/17), во членот 

1 став (1) зборовите: „регионот Ланкашир Каунти/Lan-

cashire County во Велика Британија“ се заменуваат со 

зборовите: “следните региони во Велика Британија: 

- Ланкашир Каунти/Lancashire County и 

- Норфолк Каунти/Norfolk County.“. 
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Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02-847/3 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1435. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  КРАЛСТВОТО  

ДАНСКА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Крал-
ството Данска („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.16/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2302/1 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1436. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

АВСТРИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Австрија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.12/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2303/1 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1437. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА 
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-
ПРОИЗВОДИ  ОД  ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО  

ПОТЕКЛО ОД ШВАЈЦАРИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, ка-
ко и производи и нуспроизводи од живина и диви пти-
ци по потекло од Швајцарија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.210/16). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2304/1 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1438. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА 
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-
ПРОИЗВОДИ  ОД  ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО  

ПОТЕКЛО ОД ИЗРАЕЛ 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, ка-
ко и производи и нуспроизводи од живина и диви пти-
ци по потекло од Израел („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.208/16). 
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Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2305/1 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1439. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  ПО ПОТЕКЛО  ОД   КРАЛСТВОТО  

БЕЛГИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од регионот Вест Флан-

дерс/West Flanders во Кралството Белгија.  

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 

 

Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината 

на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло (
*1

). 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2306/1 Агенција за храна 

28 јуни 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1440. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16), член 21 од 
Правилникот за начинот и условите за определување 
на регулиран максимален приход и регулирани просеч-
ни тарифи за пренос на електрична енергија, организи-
рање и управување со пазарот на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 
135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуци-

                            

(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-

ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од 

Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 

за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 

увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 

мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која 
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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ја на електрична енергија за потрошувачите приклуче-
ни на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на 
регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 
вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуци-
ја на електрична енергија за 2017 година на ЕВН Елек-
тродистрибуција ДООЕЛ Скопје, друштво за дистрибу-
ција на електрична енергија (во натамошниот текст: 
ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје) УП1 бр.08-
62/17 од 12.5.2017 година, на седницата одржана на 
30.6.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИ-

ФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕН-

ТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТ-

СКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  

ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2017 година да 

изнесува 7.105.646.507 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 

на електрична енергија за 2017 година се утврдува да 

изнесува 1,3729 ден/kWh за планирана испорака на 

5.175.569.734 kWh електрична енергија за потрошува-

чите приклучени на дистрибутивниот систем. 

3. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија утврден со 

точка 1 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос 

на електрична енергија за 2017 година (0,2169 денkWh) 

утврдена со Одлука за одобрување на регулиран макси-

мален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресмет-

ковни елементи за вршење на регулираната енергетска 

дејност пренос на електрична енергија на Операторот 

на електропреносниот систем на Македонија, АД 

МЕПСО - Скопје за 2017 година, тарифите за пресмет-

ковните елементи за категориите на потрошувачи, врз 

основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија 

АД за дистрибуција и снабдување со електрична енер-

гија Скопје, како вршител на енергетската дејност дис-

трибуција на електрична енергија, им го фактурира на-

доместокот за користење на дистрибутивниот систем, 

изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-62/17  

30 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1441. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 
16 од Правилникот за цени на електрична енергија на 
тарифни потрошувачи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од 
Правилникот за цени на електрична енергија за снабду-
вање во краен случај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија на домаќинства и 
мали потрошувачи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/14 и 177/14), постапувајќи по Бара-
њето за одобрување на регулиран максимален приход и 
тарифи за вршење на регулирани дејности снабдување 
со електрична енергија на тарифни потрошувачи и 
снабдување во краен случај со електрична енергија за 
2017 година на ЕВН Електростопанство на Македо-
нија, Акционерско друштво за дистрибуција со елек-
трична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македо-
нија АД Скопје) УП1 бр.08-63/17 од 12.05.2017 година, 
на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИ-
ФНИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРА-
ЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН  

МАКЕДОНИЈА  АД СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 
1. На ЕВН Македонија АД Скопје, за 2017 година 

се одобрува регулиран максимален приход (MAR), за 
вршење на регулираните енергетски дејности снабду-
вање со електрична енергија на тарифни потрошувачи 
и снабдување во краен случај со електрична енергија 
да изнесува 20.037.583.429 денари, за испорачани  
4.021.341.101  kWh електрична енергија. 

2. Во согласност со регулираниот максимален при-
ход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на 
пресметковни елементи врз основа на кои потрошува-
чите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изне-
суваат: 
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2.1. За категорија на потрошувачи на 35 kV напон-
ско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) 
kV напонско ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 

220V) напонско ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-63/17  

30 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1442. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), по-
стапувајќи  по  Барањето  за  одобрување  на  регули-
ран  максимален  приход  и  цена  за  регулирана  деј-
ност - производство  на  електрична  енергија на  Акци-
онерско друштво за производство на  електрична енер-
гија Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност, Скопје (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - 
Скопје), за 2017 година, УП1 бр.08-64/17 од 15.5.2017 
година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-

ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА  

2017 ГОДИНА 
 
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – 

Скопје, за 2017 година се одобрува регулиран максима-
лен приход (MAR) за вршење на регулираната енергет-

ска дејност производство на електрична енергија да из-
несува 11.986.256.955 денари за обезбедување на коли-
чини на електрична енергија, на влез во преносна 
мрежа, од сопствено производство во износ од 
4.400.000.000 кWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход 
за обезбедување на системските услуги на операторот 
на електропреносниот систем во износ од 875.653.972 
денари. 

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2017 
година за вршење на регулираната енергетска дејност 
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРА-
НИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изне-
сува 2,5251 ден/kWh. 

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 Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-64/17  

30 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1443. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), по-
стапувајќи  по  Барањето  за  одобрување  на  регули-
ран  максимален  приход  и  цена  за  регулирана  деј-
ност - производство  на  електрична  енергија на  Акци-
онерско друштво за производство на електрична енер-
гија, ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна сопственост, Него-
тино с. Дуброво - Неготино (во натамошниот текст: АД 
ТЕЦ НЕГОТИНО), за 2017 година, УП1 бр.08-65/17 на 
15.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО  

ЗА 2017 ГОДИНА 
 
1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост 

- Неготино, се одобрува регулиран максимален приход 
(MAR) за 2017 година во износ од  175.212.851 денари, 
кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД 
ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на 
моќност и системски услуги за безбедно и сигурно 
функционирање на електроенергетскиот систем. 

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна 
сопственост Неготино како производител на електрич-
на енергија, моќност и системски услуги за безбедно и 
сигурно функционирање на електроенергетскиот сис-
тем за потребите на тарифните потрошувачи и малите 
потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уре-
дува со меѓусебен регулиран договор. 
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3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-65/17  

30 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1444. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 
19 од Правилникот за начинот и условите за определу-
вање на регулиран максимален приход и регулирани 
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, ор-
ганизирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11, 
168/11 и 135/12) и  член 9 од Тарифниот систем за пре-
нос и за пазар на електрична енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 44/14), поднесе Ба-
рање за одобрување на регулиран максимален приход и 
просечна тарифа за вршење на регулирана дејност ор-
ганизирање и управување со пазарот на електрична 
енергија на Операторот на електропреносниот систем 
на Македонија Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост - Скопје (во по-
натамошниот текст: АД МЕПСО  - Скопје) за 2017 го-
дина, УП1 08-68-I/17 од 15.5.2017 година, на седницата 
одржана на 30.6.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТА-
РИФА ЗА 2017 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА,  

АД МЕПСО - СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија на Операторот на електропреносниот систем 
на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје за 2017 
година да изнесува 12.810.156 денари.   

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија за 2017 
година се утврдува да изнесува 0,0018 ден/kWh за тргу-
вање со планирани количини на електрична енергија 
од 6.927.187.457 kWh. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-
лага нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-68-I/17  
30 јуни 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

1445. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 21 од 
Правилникот за начинот и условите за определување на 
регулиран максимален приход и регулирани просечни та-
рифи за пренос на електрична енергија, организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија и дистри-
буција на електрична енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 
од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регу-
лиран максимален приход и просечна тарифа за вршење 
на регулирана дејност пренос на електрична енергија на 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија 
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во државна 
сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕП-
СО – Скопје) за 2017 година, УП1 бр.08-73/17 од 
30.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ 
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕ-
РАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 
НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2017  

ГОДИНА 
 
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за 

вршење на регулираната енергетска дејност пренос на 
електрична енергија, се одобрува да изнесува 
1.451.531.385 денари за 2017 година. 

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на елек-
трична енергија за 2017 година се утврдува да изнесува 
0,2169 ден/kWh, за планирана испорака од 
6.691.481.871 kWh електрична енергија на излез од 
преносната мрежа. 

3. Во согласност со регулираниот максимален приход 
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност ут-
врден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметков-
ните елементи врз основа на кои АД МЕПСО - Скопје, ка-
ко вршител на енергетската дејност пренос на електрична 
енергија, го фактурира надоместокот за користење на 
електропреносниот систем, изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година. 

 
УП1 Бр. 08-73/17  

30 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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