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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5752. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за градење, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 декември 2014 година. 
      
      Бр. 07 – 4689/1                          Претседател 
15 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14 и 149/14) во членот 47  по ставот 
(7) се додаваaт два нови става (8) и (9), кои гласат: 

„(8) Основниот проект за градби кои се наоѓаат во 
или покрај површински води, градби кои поминуваат 
преку или под површински води, градби кои што се 
сместени во близина на површински води или крај-
брежни земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот 
на водите како и за водостопански објекти утврдени со 
Законот за води, содржи и водостопанска согласност. 

(9) Основниот проект за градби за кои се применува 
Правилникот за енергетски карактеристики на зградите 
содржи и потврда од трговец поединец или правно ли-
це кое поседува лиценца за вршење на енергетска кон-
трола, со која се потврдува дека минималните барања 
за енергетска ефикасност кои се содржани во основни-
от проект се во согласност со  минималните барања за 
енергетска ефикасност.“ 

 
Член 2 

Во членот 48 по ставот (3) се додаваат три нови ста-
ва (4), (5) и (6), кои гласат: 

„(4) Основниот проект за реконструкција на градби 
кои се наоѓаат во или покрај површински води, градби 
кои поминуваат преку или под површински води, град-
би кои што се сместени во близина на површински во-
ди или крајбрежни земјишта, а кои можат да влијаат 
врз режимот на водите како и за реконструкција на во-
достопански објекти утврдени со Законот за води, сод-
ржи и водостопанска согласност. 

(5) Основниот проект за реконструкција на градби, 
за кои се применува Правилникот за енергетски карак-
теристики на зградите, освен за градбите за индивиду-
ално домување, при значителна реконструкција, сод-

ржи и потврда од трговец поединец или правно лице 
кое поседува лиценца за вршење на енергетска кон-
трола, со која се потврдува дека минималните барања 
за енергетска ефикасност кои се содржани во основни-
от проект се во согласност со  минималните барања за 
енергетска ефикасност. 

(6) Значителна реконструкција во смисла на став (5) 
на овој член е реконструкција чија вкупна вредност е 
поголема од 25% од вредноста на градбата, не сметајќи 
ја вредноста на земјиштето на кое е изградена градбата 
и трошоците за уредување на градежно земјиште или 
пак реконструкција со која повеќе од 25% од плошти-
ната на обвивката на градбата е предмет на рекон-
струкција.“ 

 
Член 3 

Во членот 52 став (2) зборовите: „Со проектот за 
одржување“ се заменуваат со зборовите: „Со проектот 
за употреба и одржување“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4)Проектот за употреба и одржување на линиски 

инфраструктурни објекти со позитивен извештај за ре-
визија на проектот, се доставува до надлежниот орган 
од членот 58 од овој закон, кој е должен во рок од се-
дум работни дена го одобри проектот со ставање завер-
ка и печат на истиот или да достави известување за 
констатирани недостатоци.“ 

 
Член 4 

Во членот 58 став (4) втората реченица се брише. 
 

Член 5 
Во членот 59-а став (1) во алинејата 7 по зборовите: 

„базени на ниво на терен за јавна употреба,“  се додава-
ат зборовите: „градби кои претставуваат заштитено 
недвижно културно наследство согласно со закон,“. 

 
Член 6 

Во членот 59-д во ставот (1) по зборот “прибележу-
вање“ се додаваат зборовите: “и предбележување“ а 
точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: “а доколку е издадено одобрение 
за градење на инвеститор-физичко лице за изградба на 
градба со намена домување во станбени згради, градба 
со деловна намена и градба со станбено-деловна на-
мена, надлежниот орган должен е примерок од правос-
илното одобрение за градење да достави до Управата 
за јавни приходи, во електронска форма преку инфор-
мациски систем е-одобрение за градење.“ 

 
Член 7 

Во членот 73 став (1) алинејата 20 се менува и 
гласи:  

„оптички кабли, оптички кабли со кабелска канали-
зација и кабелска канализација за оптички кабли,“ 

По алинејата 20 се додаваат две нови алинеи 21 и 
22, кои гласат: 

„- привремени градби за сместување на работници 
при изградба на индустриски објекти и линиски ин-
фраструктурни објекти, 

- подземни садови за комунален отпад,“ 
По ставот (2) се додаваат три  нови става (3), (4) и 

(5), кои гласат: 
„(3) Градбите од став (1) алинеи 16, 17, 18 и 21 на 

овој член, кои не се предвидени со урбанистички план 
односно урбанистичко планска документација, се пред-
видуваат со програма која се состои од графички и тек-
стуален дел, при што текстуалниот дел содржи подато-
ци за градбата и просторот за поставување на градбата 
а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и 
планираната состојба. 
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(4) Програмата од став (3) на овој член за градбите за 
потреби на општините, општините во градот Скопје и 
Градот Скопје ја одобрува Советот на општината, Сове-
тот на општината во градот Скопје односно Советот на 
градот Скопје, а за градбите чија изведба е финансирана 
од Буџетот на Република Македонија ја одобрува орга-
нот на државна управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредување на просторот. 

(5) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на работите од облас-
та на уредување на просторот донесува Упатство за на-
чинот на изготвување на програмата од став (3) на овој 
член.“ 

 
Член 8 

Во членот 88 став (3) по зборовите: “базени на ниво 
на терен за јавна употреба,“ се додаваат зборовите: 
“градби кои претставуваат заштитено недвижно кул-
турно наследство согласно со закон,“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Во случаите кога е издадено одобрение за гра-

дење за градба за која се применува Правилникот за 
енергетски карактеристики на зградите покрај доку-
ментацијата од став (2) на овој член, инвеститорот со 
барањето доставува и сертификат за енергетски карак-
теристики на зградата издаден од трговец поединец 
или правно лице кое поседува лиценца за вршење на 
енергетска контрола.“ 

 
Член 9 

По членот 89 се додава нов член 89-а кој гласи: 
 

„Член 89-а 
За градбите од втора категорија од членот 57 на 

овој закон за кои се применува Правилникот за енер-
гетски карактеристики на зградите инвеститорот пред 
вршење на технички преглед обезбедува сертификат за 
енергетски карактеристики на зградата издаден од тр-
говец поединец или правно лице кое поседува лиценца 
за вршење на енергетска контрола.“ 

 
Член 10 

По членот 90-б се додава нов член 90-в кој гласи: 
 

„Член 90-в 
Доколку не е обезбеден сертификат за енергетски 

карактеристики на зградата издаден од трговец поеди-
нец или правно лице кое поседува лиценца за вршење 
на енергетска контрола, градбата за која се применува 
Правилникот за енергетски карактеристики на зградите 
не може да се стави во употреба односно изведувачот 
не може да ја даде изјавата од член 89 став (6) на овој 
закон.“  

 
Член 11 

Во членот 97 став (4) во алинејата 3 зборовите: “из-
вод од урбанистички план со кој се потврдува дека об-
јектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важеч-
киот урбанистички план“ се заменуваат со зборовите: 
“имотен лист за објектот предмет на реконструкција“.  

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи: 
„(11) Реконструкција на линиски инфраструктурни 

објекти се врши согласно член 52 на овој закон“. 
 

Член 12 
По членот 97 се додаваат два нови члена 97-а и 97-б 

кои гласат: 
 

„Член 97-а 
Во случаите кога е издадено одобрение за рекон-

струкција на објект за кој се применува Правилникот 
за енергетски карактеристики на зградите, а се работи 

за значителна реконструкција согласно член 48 став (6) 
на овој закон, освен за објект за индивидуално дому-
вање, инвеститорот по извршената реконструкција 
обезбедува сертификат за енергетски карактеристики 
на зградата издаден од трговец поединец или правно 
лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска 
контрола. 

 
Член 97-б 

(1) Реконструкција на објектите од член 73 став (1) 
од овој закон се врши врз основа на одобрен проект за 
реконструкција. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, за одобру-
вање на проект за реконструкција се поднесува  барање 
до надлежниот орган од член 74 на овој закон,  кон кое 
се доставува проект за реконструкција со позитивен из-
вештај за ревизија на истиот.  

(3) Надлежниот орган од членот 74 на овој закон, 
до кого е доставено барањето од став (2) на овој член, 
должен е во рок од седум работни дена да го одобри 
проектот со ставање заверка и печат на истиот или да 
достави известување за констатирани недостатоци.“ 

 
Член 13 

По членот 151-а се додава нов член 151-б,кој гласи: 
  

„Член 151-б 
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-

ска проттивредност ќе му се изрече на правно лице-ин-
веститор ако по извршена значителна реконструкција 
на објект за кој се применува Правилникот за енергет-
ски карактеристики на зградите, не обезбеди сертифи-
кат за енергетски карактеристики на зградата издаден 
од трговец поединец или правно лице кое поседува ли-
ценца за вршење на енергетска контрола согласно со 
членот 97-а на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во прав-
ното лице-инвеститор. 

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член и на физичко лице-инвеститор.“ 

 
Член 14 

Во членот 158 став (1) точка 2) зборовите: “и чле-
нот 90-б на овој закон;“ се заменуваат со зборовите: “и 
членовите 90-б и 90-в на овој закон;“. 

 
Член 15 

Во членот 159 став (1) точка 3) зборовите: “ и чле-
нот 90-б на овој закон;“ се заменуваат со зборовите: “и 
членовите 90-б и 90-в на овој закон;“. 

 
Член 16 

Во членот 161 став (1) точката 2) се брише. 
Во ставот (2) зборовите: “точки 1 и 2 на овој член.“ 

се заменуваат со зборовите: “точка 1 на овој член.“ 
 

Член 17 
По членот 161-б се додава нов член 161-в кој гласи: 
 

„Член 161-в 
(1) Глоба во износ од 10.000 до 12.000 евра во де-

нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице сопственик на објект ако изврши пренаме-
на на посебен дел од објект, стан или дел од стан, без 
издадено одобрение за пренамена (член 97 ставови (2) 
и (3)) и 
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(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на физичко лице 
сопственик на објект за прекршокот од ставот (1) на 
овој член.“ 

 
Член 18 

Одредбите од член 5 на овој закон и член 8 став (1) 
на овој закон, кои се однесуваат на градби кои претста-
вуваат заштитено недвижно културно наследство сог-
ласно со закон, се применуваат на постапките за изда-
вање на одобрение за градење кои се започнати до де-
нот на влегување во сила на овој закон. 

 
Член 19 

Одредбите од членовите 1, 2, 8, 9, 10,  12, 13, 14 и  
15 на овој закон, кои се однесуваат на исполнување на 
барањата за енергетска ефикасност ќе се применуваат 
за градбите за кои е поднесено барање за одобрение за 
градење и барање за одобрение за реконструкција, од 1 
јануари 2015 година.  

 
Член 20 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за градење. 

 
Член 21 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14 dhe 149/14) në nenin 47 pas 
paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të rinj (8) dhe (9), si 
vijojnë:  

"(8) Projekti themelor për ndërtesa që gjenden në apo 
pranë ujërave sipërfaqësore, ndërtesa që kalojnë përmes 
apo nën ujërat sipërfaqësore, ndërtesa që janë vendosur në 
afërsi të ujërave sipërfaqësore apo tokave bregdetare, e të 
cilat mund të ndikojnë në regjimin e ujërave, si dhe për 
objektet e ekonomive të ujërave të përcaktuara me Ligjin 
për ujëra, përmban edhe pëlqim të ekonomisë së ujërave.  

(9) Projekti themelor për ndërtesa për të cilat zbatohet 
Rregullorja për karakteristika energjetike të ndërtesave 
përmban edhe vërtetim nga tregtari individ apo personi 
juridik që posedon licencë për kryerje të kontrollit 
energjetik, me të cilën vërtetohet se kërkesat minimale për 
efikasitet energjetik që përmbahen në projektin themelor 
janë në pajtim me kërkesat minimale për efikasitet 
energjetik." 

 
Neni 2 

Në nenin 48 pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të 
rinj (4), (5), (6) si vijojnë: 

"(4) Projekti themelor për rikonstruktim të ndërtesave 
që gjenden në apo pranë ujërave sipërfaqësore, ndërtesave 
që kalojnë përmes apo nën ujërat sipërfaqësore, ndërtesave 
që janë vendosur në afërsi të ujërave sipërfaqësore apo 
tokave bregdetare, e të cilat mund të ndikojnë në regjimin e 
ujërave, si dhe për rikonstruktimin e objekteve të 
ekonomive të ujërave të përcaktuara me Ligjin për ujëra, 
përmban edhe pëlqim të ekonomisë së ujërave.  

(5) Projekti themelor për rikonstruktimin e ndërtesave 
për të cilat zbatohet Rregullorja për karakteristika 
energjetike të ndërtesave, përveç ndërtesave për banim 
individual, gjatë rikonstruktimit të konsiderueshëm, 
përmban edhe vërtetim nga tregtari individ apo personi 
juridik që posedon licencë për kryerje të kontrollit 
energjetik, me të cilën vërtetohet se kërkesat minimale për 
efikasitet energjetik që përmbahen në projektin themelor 
janë në pajtim me kërkesat minimale për efikasitet 
energjetik. 

(6) Rikonstruktim i konsiderueshëm në kuptim të 
paragrafit (5) të këtij neni është rikonstruktimi, vlera e 
përgjithshme e të cilit është më e madhe se 25% të vlerës 
së ndërtesës, duke mos e llogaritur vlerën e tokës në të 
cilën është ndërtuar ndërtesa dhe shpenzimet për 
rregullimin e tokës ndërtimore apo rikonstruktimin me të 
cilin më tepër se 25% e syprinës së mbështjellësit të 
ndërtesës është lëndë e rikonstruktimit."   

 
Neni 3 

Në nenin 52 paragrafi (2) fjalët: "Me projektin për 
mirëmbajtje" zëvendësohen me fjalët: "Me projektin për 
përdorim dhe mirëmbajtje".  

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  
"(4) Projekti për përdorim dhe mirëmbajtje të objekteve 

infrastrukturore në linjë me raport pozitiv për revizionin e 
projektit, dorëzohet te organi kompetent nga neni 58 i këtij 
ligji, i cili detyrohet që në afat prej shtatë ditësh të punës ta 
miratojë projektin me vënien e verifikimit dhe vulës në të 
njëjtin apo të dorëzojë njoftim për mangësitë e 
konstatuara." 

 
Neni 4 

Në nenin 58 paragrafi (4) fjalia e dytë shlyhet.  
 

Neni 5 
Në nenin 59-a paragrafi (1) në alinenë 7 pas fjalëve: 

"basene në nivel të terrenit për përdorim publik," shtohen 
fjalët: "ndërtesa që paraqesin trashëgimi të patundshme të 
mbrojtur kulturore në pajtim me ligjin," 

 
Neni 6 

Në nenin 59-d në paragrafin (1) pas fjalës "shënim" 
shtohen fjalët: "dhe parashënim" kurse pika në fund të 
paragrafit zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e 
nëse i është lëshuar leje për ndërtim investuesit - person 
fizik për ndërtim të ndërtesës me dedikim banim në 
ndërtesa banesore, ndërtesës me dedikim afarist dhe 
ndërtesës me dedikim afarist banesor, organi kompetent 
detyrohet që ekzemplarin e lejes së plotfuqishme për 
ndërtim ta dorëzojë te Drejtoria e të Hyrave Publike, në 
formë elektronike përmes sistemit informatik e-leje për 
ndërtim."  

 
Neni 7 

Në nenin 73 paragrafi (1) alineja 20 ndryshohet si 
vijon: 

"kabllo optikë, kabllo optikë me kanalizim kabllosh 
dhe kanalizim kabllosh për kabllo optikë," 

Pas alinesë 20 shtohen dy aline të reja 21 dhe 22, si 
vijojnë: 

"- ndërtesa të përkohshme për vendosje të punëtorëve 
gjatë ndërtimit të objekteve industriale dhe objekteve 
infrastrukturore në linjë,  

- enë nëntokësore për hedhurina komunale," 
Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) 

dhe (5) si vijojnë:  
"(3) Ndërtimet nga paragrafi (1) alinetë 16, 17, 18 dhe 

21 të këtij neni, të cilat nuk parashihen me planin 
urbanistik, përkatësisht dokumentacionin urbanistik të 
planit, parashihen me programin që përbëhet nga pjesa 
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grafike dhe tekstuale, me ç'rast pjesa tekstuale përmban të 
dhëna për ndërtesën dhe hapësirën për vendosjen e 
ndërtesës, kurse pjesa grafike përbëhet nga pasqyra e 
gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së planifikuar.   

(4) Programin nga paragrafi (3) i këtij neni për 
ndërtesat për nevojat e komunave, komunave në Qytetin e 
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit e lejon Këshilli i komunës, 
Këshilli i komunës në Qytetin e Shkupit, përkatësisht 
Këshilli i Qytetit të Shkupit, e për ndërtesat, realizimi i të 
cilave financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
e lejon organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerje të punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.    

(5) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerje të punëve nga sfera e 
rregullimit hapësinor miraton Udhëzim për mënyrën e 
hartimit të programit nga paragrafi (3) të këtij neni."  

 
Neni 8 

Në nenin 88 paragrafi (3) pas fjalëve: "basene në nivel 
të terrenit për përdorim publik," shtohen fjalët: "ndërtesa 
që paraqesin trashëgimi të patundshme të mbrojtur 
kulturore në pajtim me ligjin,". 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  
"(4) Në rastet kur është lëshuar leje për ndërtim të 

ndërtesës për të cilën zbatohet Rregullorja për 
karakteristika energjetike të ndërtesave krahas 
dokumentacionit nga paragrafi (2) i këtij neni, investuesi 
me kërkesë dorëzon edhe certifikatë për karakteristika 
energjetike të ndërtesës të lëshuar nga tregtari individ apo 
personi juridik që posedon licencë për kryerje të kontrollit 
energjetik." 

 
Neni 9 

Pas nenit 89 shtohet nen i ri 89-a si vijon:  
 

"Neni 89-a 
Për ndërtesat nga kategoria e dytë nga neni 57 i këtij 

ligji për të cilat zbatohet Rregullorja për karakteristika 
energjetike të ndërtesave, investuesi para kryerjes së 
kontrollit teknik siguron certifikatë për karakteristika 
energjetike të ndërtesës të lëshuar nga tregtari individ apo 
personi juridik që posedon licencë për kryerje të kontrollit 
energjetik." 

 
Neni 10 

Pas nenit 90-b shtohet nen i ri 90-v si vijon:  
 

"Neni 90-v 
Nëse nuk është siguruar certifikatë për karakteristika 

energjetike të ndërtesës të lëshuar nga tregtari individ apo 
personi juridik që posedon licencë për kryerje të kontrollit 
energjetik, ndërtesa për të cilën zbatohet Rregullorja për 
karakteristika energjetike e ndërtesave nuk mund të vihet 
në përdorim, përkatësisht realizuesi nuk mund ta japë 
deklaratën nga neni 89 paragrafi (6) të këtij ligji."  

 
Neni 11 

Në nenin 97 paragrafi (4) në alinenë 3 fjalët: "ekstrakt i 
planit urbanistik me të cilin vërtetohet se objekti nga 
paragrafi (2) të këtij neni parashihet me planin valid 
urbanistik" zëvendësohen me fjalët: "aktzotërim për 
objektin lëndë e rikonstruktimit".   

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11) si vijon:  
"(11) Rikonstruktimi i objekteve infrastrukture në linjë 

bëhet në pajtim me nenin 52 të këtij ligji". 
 

Neni 12 
Pas nenit 97 shtohen dy nene të reja 97-a dhe neni 97-b 

si vijojnë:  

"Neni 97-a 
Në rastet kur është lëshuar leja për rikonstruksion të 

objektit për të cilin zbatohet Rregullorja për karakteristikat 
energjetike të ndërtesave, e bëhet fjalë për rikonstruksion të 
konsiderueshëm në pajtim me nenin 48 paragrafi (6) të 
këtij ligji, përveç për objektin për banim individual, 
investuesi pas rikonstruksionit të kryer siguron certifikatë 
për karakteristikat energjetike të ndërtesës të lëshuar nga 
tregtari individ apo personi juridik që posedon licencë për 
kryerje të kontrollit energjetik.  

 
Neni 97-b 

(1) Rikonstruksioni i objekteve nga neni 73 paragrafi 
(1) të këtij ligji kryhet në bazë të projektit të lejuar për 
rikonstruksion.  

(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, për lejimin 
e projektit për rikonstruksion parashtrohet kërkesë te 
organi kompetent nga neni 74 i këtij ligji, me të cilën 
dorëzohet projekti për rikonstruksion me raport pozitiv për 
revizion të të njëjtit.  

(3) Organi kompetent nga neni 74 i këtij ligji te i cili 
është dorëzuar kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni, 
detyrohet që në afat prej shtatë ditësh pune ta lejojë 
projektin me vënien e verifikimit dhe vulës në të njëjtin 
apo të dorëzojë njoftim për mangësitë e konstatuara." 

   
Neni 13 

Pas nenit 151-a shtohet nen i ri 151-b, si vijon:  
  

"Neni 151-b 
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 deri 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik - 
investues nëse pas rikonstruktimit të konsiderueshëm të 
kryer të objektit për të cilin zbatohet Rregullorja për 
karakteristika energjetike të ndërtesave, nuk siguron 
certifikatë për karakteristika energjetike të ndërtesës të 
lëshuar nga tregtari individ apo personi juridik që posedon 
licencë për kryerje të kontrollit energjetik në pajtim me 
nenin 97-a të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 1 500 deri 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) të këtij neni edhe personi përgjegjës në 
personin juridik - investues.  

(3) Gjobë në shumë prej 500 deri 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) të këtij neni edhe personit fizik - 
investues."  

 
Neni 14 

Në nenin 158 paragrafi (1) pika 2) fjalët: "dhe neni 90-
b të këtij ligji;" zëvendësohen me fjalët: "dhe nenet 90-b 
dhe 90-v të këtij ligji;". 

 
Neni 15 

Në nenin 159 paragrafi (1) pika 3) fjalët: "dhe neni 90-
b të këtij ligji;" zëvendësohen me fjalët: "dhe nenet 90-b 
dhe 90-v të këtij ligji;". 

 
Neni 16 

Në nenin 161 paragrafi (1) pika 2) shlyhet.  
Në paragrafin (2) fjalët: "pikat 1 dhe 2 të këtij neni." 

zëvendësohen me fjalët: "pika 1 e këtij neni." 
 

Neni 17 
Pas nenit 161-b shtohet nen i ri 161-v si vijon:  
 

"Neni 161-v 
(1) Gjobë në shumë prej 10 000 deri në 12 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik pronar i objektit nëse kryen ridedikim të 
pjesës së posaçme të objektit, banesës apo pjesës së 
banesës, pa leje të lëshuar për ridedikim (neni 97 
paragrafët (2) dhe (3)) dhe  
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(2) Gjobë në shumë prej 3 000 deri 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik 
pronar i objektit për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij 
neni.  

 
Neni 18 

Dispozitat e nenit 5 të këtij ligji dhe nenit 8 paragrafi (1) 
të këtij ligji, që kanë të bëjnë me ndërtimet që paraqesin 
trashëgimi të patundshme të mbrojtur kulturore në pajtim me 
ligjin, zbatohen në procedurat për lëshim të lejes për ndërtim 
që kanë filluar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 19 

Dispozitat e neneve 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dhe 15 të 
këtij ligji, që kanë të bëjnë me plotësimin e kërkesave për 
efikasitet energjetik do të zbatohen për ndërtesat për të cilat 
është parashtruar kërkesë për leje për ndërtim dhe kërkesë 
për leje për rikonstruksion, nga 1 janari 2015.   

 
Neni 20 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për ndërtim.  

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

_________ 

5753. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за поштенските услуги, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 декември 2014 година. 
      
      Бр. 07 – 4690/1                          Претседател 
15 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Член 1 

Во Законот за поштенските услуги („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 158/10, 27/14 и 
42/14), насловот пред членот 10 и членот 10 се менува-
ат и гласат: 

 
,,Статут и други акти на Агенцијата  и начин на нивно 

објавување 
 

Член 10 
(1) Организацијата и работењето на Агенцијата 

поблиску се уредува со Статутот на Агенцијата. 

(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одред-
би за:  

- место, заштитен знак и седиште на Агенцијата,  
- изработка и употреба на печати на Агенцијата,  
- застапување на Агенцијата,  
- начин на именување и разрешување на директорот 

на Агенцијата,  
- начин за донесување на општи и подзаконски акти 

на Агенцијата,      
- обврска за вработените во однос на чување на до-

верливост на податоците и  
- други одредби од значење за работењето на 

Агенцијата.  
(3) Статутот на Агенцијата е јавно достапен и се об-

јавува на веб страницата на Агенцијата. 
(4) Агенцијата донесува општи акти и подзаконски 

акти за работите од својата надлежност, годишен из-
вештај за работата на Агенцијата за претходната годи-
на и годишна програма за работа на Агенцијата за на-
редната година.  

(5) Агенцијата одлучува за работите од својата над-
лежност со донесување на одлуки, решенија, препора-
ки и заклучоци. 

(6) Подзаконските акти на Агенцијата се објавуваат 
во “Службен весник на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Агенцијата. 

(7) Општите акти, годишниот извештај за работата 
на Агенцијата за претходната година, годишната прог-
рама за работа на Агенцијата за наредната година, од-
луките и решенијата, како и препораките на Агенцијата 
се објавуваат на веб страницата на Агенцијата“. 

 
Член 2 

Во членот 16 по алинеја 5 се додава нова алинеја 6, 
која гласи: 

„- донесува акт за утврдување на висината на вред-
носта на бодот за пресметување на основната плата на 
вработените во Агенцијата, кој е составен дел на фи-
нансискиот план на Агенцијата,“ 

 
Член 3 

Во членот 21 во ставот (1) по зборот „работи“ се 
додаваат зборовите: „во стручната служба на Агенци-
јата, чија внатрешна организација, делокруг на работа 
и услови за вработување поблиску се уредуваат со ак-
тите за внатрешна организација и систематизација на 
работите и задачите,“. 

Во ставот (5) зборот „додадоците“ се заменува со 
зборот „ додатоците“. 

 
Член 4 

Во членот 23 ставот (2) се менува и гласи:  
„Финансискиот план на Агенцијата кој е составен 

дел на годишната програма за работа за наредната го-
дина на Агенцијата го усвојува Комисијата и истиот 
содржи податоци за предвидените приходи и трошоци 
за наредната година.“ 

 
Член 5 

Во членот 37 став (4) зборот „преквалификација“ се 
заменува со зборот „претквалификација “. 

По ставот 8 се додаваат пет нови става (9), 
(10),(11),(12) и (13) кои гласат: 

„(9) По спроведената јавна расправа, Агенцијата за 
пошти изработува анализа на состојбата на пазарот на 
поштенските услуги во која се вклучени и резултатите 
од следењето на давателот на универзалната услуга, од 
спроведениот јавниот повик за изразување на интерес 
и од спроведената јавна расправа.  
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(10) Агенцијата поведува постапка за определување 
давател или даватели на универзалната услуга со обја-
вување јавен тендер, кога врз основа на анализата на 
состојбата на пазарот на поштенските услуги од ставот 
(9) на овој член ќе оцени дека најмалку двајца даватели 
на поштенски услуги можат да ја обезбедуваат универ-
залната услуга на начин и под услови пропишани со 
овој закон.  

(11) Во случај да не се исполнети условите од ста-
вот (10) од овој член за поведување постапка за опре-
делување давател или даватели на универзалната услу-
га со објавување јавен тендер, Агенцијата донесува од-
лука за назначување давател на универзалната услуга 
со примена на принципите на ефективност, објектив-
ност и транспарентност . 

(12) Одлуката за определување еден или повеќе да-
ватели на универзалната услуга од ставовите (5) и  (6)  
на овој член како и одлуката за назначување давател на 
универзалната услуга од ставот (11) од овој член, ди-
ректорот на Агенцијата за пошти ја донесува со рок на 
важење од шест до 15 години, во зависност од исполне-
тост на условите од членовите 29, 30, 31 и 33 на овој 
закон, како и од времето потребно за поврат на вложу-
вањата на давателот на универзалната услуга. 

(13) Одлуката за определување и одлуката за назна-
чување давател на универзална услуга особено сод-
ржат: 

- податоци за давателот на универзалната услуга; 
- право и обврска за обезбедување на универзалната 

услуга во согласност со одредбите од овој закон; 
- рокот во кој давателот е должен да започне со 

обезбедување на универзалната услуга; 
- рок на важење на одлуката; 
- обврските кои давателот е должен да ги исполнува  

за времето на важење на одлуката, детално уредени со 
индивидуалната дозвола.“    

Ставот (9) станува став (14). 
Во ставот (10) кој станува став (15) зборот „поста-

пка” се заменува со зборот ,„постапката”.  
Во ставот (11), кој станува став (16), по зборот „оп-

ределување” се додаваат зборовите: „односно за назна-
чување,“ 

 
Член 6 

Насловот и членот 42 се менуваат и гласат: 
 

,,Време на важење на индивидуалната дозвола  
и на општо овластување 

 
Член 42 

(1) Индивидуалната дозвола од членот 40 од овој 
закон, Агенцијата за пошти ја издава со време на важе-
ње од шест до 15 години. 

(2) Општото овластување од членот 41 од овој за-
кон Агенцијата за пошти го издава на неопределено 
време.” 

 
Член 7 

Во членот 43 по ставот (2) се додаваат два нови ста-
ва (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Обезбедување услуги во прием и/или во доста-
ва на поштенски пратки во внатрешен поштенски сооб-
раќај, кое што го врши друго правно или физичко лице 
во име и за сметка на давателот на универзалната услу-
га врз основа на договор за услуги, не се смета за пре-
несување на правата и обврските дадени во индивиду-
алната дозвола во смисла на ставот (1) од овој член. 
Начинот и критериумите за избор на правното и физич-
кото лице со кое се склучува договорот за услуги се ут-
врдени со подзаконски акт од членот 36 став (2) од овој 
закон. 

(4) Договорот од став (3) на овој член, се склучува 
во писмена форма, за обезбедување точки за пристап 
до универзалната услуга организирани преку поштен-
ски единици на договорна пошта и доставно подрачје 
на поштенски единици во согласност со критериумите 
за пристап до универзалната услуга утврдени со подза-
конски акт од член 36 став (2) од овој закон.” 

 
Член 8 

Членот 54 се менува и гласи: 
 

„Достава на поштенски пратки 
 

Член 54 
(1) Давателот на поштенски услуги е должен пош-

тенските пратки да ги достави во станот односно во де-
ловните простории на примачот, по правило лично на 
примачот или на лице овластено од примачот односно 
на овластено лице за прием на пратки во правното лице 
или во куќно поштенско сандаче за достава или во де-
ловните простории на давателот на поштенски услуги.  

(2) Доставата во поштенските преградоци поставе-
ни во деловните простории на давателот на поштенски 
услуги, како и доставата на пратки за кои е договорен 
определен начин на достава со примачот, се врши на 
договорениот начин врз основа на писмен договор 
склучен со примачот. 

(3) Доставата во деловните простории на давателот 
на поштенски услуги се врши лично на примач или на 
лице овластено од примачот за прием на поштенски 
пратки. 

(4) Доставата на поштенските пратки за кои со друг 
закон е предвиден посебен начин на постапување при 
доставата, давателот на поштенски услуги ја врши на 
начин  утврден со друг закон. 

(5) Условите и начинот на достава на поштенските 
пратки поблиску се уредени со општите услови на да-
вателот на поштенски услуги од член 48 ставовите (1) 
и (2) од овој закон.“ 

 
Член 9 

(1) Агенцијата ќе ги усогласи постојните и ќе ги до-
несе прописите кои произлегуваат од овој закон во рок 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите 
од ставот (1) на овој член ќе се применуваат прописите 
донесени до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 10 

Одредбите на членот 3 од овој закон ќе започнат да 
се применуваат со денот на започнувањето со примена 
на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот 
за административните службеници. 

 
Член 11 

 (1) Агенцијата ќе издаде нова индивидуална дозво-
ла на давателот на универзална услуга АД за поштен-
ски сообраќај Македонска пошта Скопје усогласена со  
член 42 став (1) од овој закон, во рок од еден месец од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(2) Постојната индивидуална дозвола издадена на 
давателот на универзалната услуга АД за поштенски 
сообраќај Македонска пошта Скопје со неопределено 
време на важење, важи до издавање на нова индивиду-
ална дозвола согласно став 1 на овој член.   
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                                        Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за  поштенските услуги. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник  на  Република  Ма-
кедонија“. 

_________ 
 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SHËRBIME POSTARE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 27/14 dhe 
42/14), titulli para nenit 10 dhe neni 10 ndryshohen si 
vijojnë: 

 
"Statuti dhe akte tjera të Agjencisë dhe mënyra e 

publikimit të tyre 
 

Neni 10 
(1) Organizimi dhe puna e Agjencisë më afërsisht 

rregullohet me Statutin e Agjencisë. 
(2) Statuti i Agjencisë në veçanti përmban dispozita 

për:  
- vendin, shenjën mbrojtëse dhe selinë e Agjencisë,  
- përpunimin dhe përdorimin e vulave te Agjencisë,  
- përfaqësimin e Agjencisë,  
- mënyrën e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të 

Agjencisë, 

- mënyrën e akteve të përgjithshme dhe akteve 

nënligjore të Agjencisë, 

- obligimin e të punësuarve në aspekt të ruajtjes së 

fshehtësisë së të dhënave dhe 

- dispozita tjera me rëndësi për punën e Agjencisë. 

(3) Statuti i Agjencisë është publik dhe shpallet në ueb 

faqen e Agjencisë. 

(4) Agjencia miraton akte të përgjithshme dhe akte 

nënligjore për punët në kompetencë të saj, raport vjetor për 

punën e Agjencisë për vitin e kaluar dhe program vjetor 

për punën e Agjencisë për vitin e ardhshëm.   
(5) Agjencia vendos për punët në kompetencë të saj me 

miratimin e vendimeve, zgjidhjeve, rekomandimeve dhe 
konkluzioneve.  

(6) Aktet nënligjore të Agjencisë publikohen në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb 
faqen e Agjencisë. 

(7) Aktet e përgjithshme, raporti vjetor i punës së 
Agjencisë për vitin e kaluar, programi vjetor për punën e 
Agjencisë për vitin e ardhshëm, vendimet dhe zgjidhjet, si 
dhe rekomandimet e Agjencisë publikohen në ueb faqen e 
Agjencisë". 

 
Neni 2 

Në nenin 16 pas alinesë 5 shtohet aline e re 6, si vijon: 
"-miraton akt për përcaktimin e shumës së vlerës së 

pikës për llogaritjen e pagës bazë të të punësuarve në 
Agjenci, që është pjesë përbërëse e planit financiar të 
Agjencisë," 

Neni 3 
Në nenin 21 në paragrafin (1) pas fjalës "punë" shtohen 

fjalët: "në shërbimin profesional të Agjencisë, organizimi i 
brendshëm i së cilës, fushëveprimi dhe kushtet e punësimit 

drejtpërdrejt janë rregulluar me aktet e organizimit dhe 
sistematizimit të brendshëm të punës dhe detyrave," 

Në paragrafin (5) fjala "shtesat" zëvendësohen me 
fjalën "shtesat". 

Neni 4 
Në nenin 23 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Planin financiar të Agjencisë që është pjesë përbërëse 

e programit vjetor të punës, për vitin e ardhshëm të 
Agjencisë e miraton Komisioni dhe i njëjti përmban të 
dhëna për të hyrat dhe shpenzimet e parapara për vitin e 
ardhshëm." 

 
Neni 5 

Në nenin 37 paragrafi (4) fjala "rikualifikim" 
zëvendësohet me fjalën "parakualifikim".   

Pas paragrafit 8 shtohen pesë paragrafë të rinj (9), (10), 
(11), (12) dhe (13) si vijojnë: 

"(9) Pas debatit të realizuar publik, Agjencia për Posta 
përpilon analizë për gjendjen e tregut të shërbimeve 
postare në të cilën është përfshirë edhe rezultatet e 
përcjelljes së dhënësit të shërbimit universal, nga thirrja 
publike për shprehje interesi dhe nga debati i zbatuar 

publik.  
(10) Agjencia ngre procedurë për përcaktimin e 

dhënësit ose dhënësve të shërbimeve universale me 
publikimin e tenderit publik, kur në bazë të analizës së 
gjendjes së tregut të shërbimeve postare nga paragrafi (9) i 
këtij neni do të vlerësojë se së paku dy dhënës të 
shërbimeve postare mund të sigurojnë shërbime universale 

në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me këtë ligj.  
(11) Në rast se nuk plotësohen kushtet nga paragrafi 

(10) i këtij neni për ngritjen e procedurës së përcaktimi të 
dhënësit ose dhënësve të shërbimit universal me 
publikimin e tenderit publik, Agjencia miraton vendim për 
emërimin e dhënësit të shërbimit universal me zbatimin e 
parimeve të efektivitetit, objektivitetit dhe transparencës. 

(12) Vendimin për përcaktimin e një ose më shumë 
dhënësve të shërbimit universal nga paragrafët (5) dhe (6) 
të këtij neni si dhe vendimi për emërimin e dhënësit të 
shërbimit universal nga paragrafi (11) i këtij neni, drejtori i 
Agjencisë për Posta e miraton me afat prej gjashtë deri në 
15 vite, varësisht nga plotësimi i kushteve nga nenet 29, 
30, 31 dhe 33 të këtij ligji, si dhe nga koha e nevojshme për 
kthimin e investimeve të dhënësit të shërbimit universal. 

(13) Vendimi për përcaktimin dhe vendimi për 
emërimin e dhënësit të shërbimit universal në veçanti 
përmbajnë: 

- të dhëna për dhënësin e shërbimit universal; 
- të drejtë dhe obligim për sigurimin e shërbimit 

universal në pajtim me dispozitat e këtij ligji; 
- afatin në të cilin dhënësi është i obliguar të fillojë 

sigurimin e shërbimit universal; 
- afat vlefshmërie të vendimit; 
- obligimet që dhënësi është i obliguar t’i plotësojë 

gjatë vlefshmërisë së vendimit, që janë rregulluar në detaje 
me lejen individuale."    

Paragrafi (9) bëhet paragraf (14). 
Në paragrafin (10) që bëhet paragraf (15) fjala 

"procedurë" zëvendësohet me fjalën "procedura".  
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Në paragrafin (11), që bëhet paragraf (16), pas fjalës: 
"përcaktim" shtohen fjalët: "respektivisht për emërim," 

 
Neni 6 

Titulli dhe neni 42 ndryshohen si vijojnë: 
  
"Vlefshmëria e lejes individuale dhe e autorizimit të 

përgjithshëm 
 

Neni 42 
(1) Lejen individuale nga neni 40 i këtij ligji, Agjencia 

për Posta e jep me afat vlefshmërie prej gjashtë deri 15 
vjet. 

(2) Autorizimin e përgjithshëm nga neni 41 i këtij ligji 
Agjencia për Posta e jep për kohë të pacaktuar.” 

 
Neni 7 

Në nenin 43 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të 
rinj (3) dhe (4), si vijojnë: 

"(3) Sigurimi i shërbimeve në pranim dhe/ose në 
dorëzim të dërgesave postare në qarkullimin e brendshëm 
postar, që e kryen ndonjë person tjetër juridik ose fizik në 
emër dhe llogari të dhënësit të shërbimit universal në bazë 
të marrëveshjes për shërbime, nuk konsiderohet për bartjen 
e të drejtave dhe obligimeve të dhëna në lejen individuale 
në kuptim të paragrafit (1) të këtij neni. Mënyra dhe 
kriteret e përzgjedhjes së personit juridik dhe fizik me të 
cilin lidhet marrëveshja për shërbime janë përcaktuar me 
aktin nënligjor nga neni 36 paragrafi (2) të këtij ligji. 

(4) Marrëveshja nga paragrafi (3) i këtij neni, lidhet në 
formë të shkruar, për sigurimin e pikave për qasje deri te 
shërbimi universal të organizuara përmes njësive postare të 
postës kontraktuese dhe rajonit dorëzues të njësive postare 
në pajtim me kriteret për qasje te shërbimi universal me 
aktin nënligjor nga neni 36 paragrafi (2) të këtij ligji.” 

 
Neni 8 

Neni 54 ndryshohet si vijon: 
 

"Dorëzimi i dërgesave postare 
 

Neni 54 
(1) Dhënësi i shërbimeve postare është i obliguar që 

dërgesat postare t’i dorëzojë në banesë, respektivisht 
hapësirat afariste të pranuesit, personalisht ose personit të 
autorizuar nga ai, apo personit të autorizuar për pranimin e 
dërgesave në atë person juridik ose në kutinë postare 
shtëpiake ose në lokalet afariste të dhënësit të shërbimeve 
postare.  

(2) Dorëzimi i shërbimeve postare të vendosura në 
lokalet afariste të dhënësit të shërbimeve postare, si dhe 
dorëzimi i dërgesave për të cilat është përgjegjës pranues, 
kryhet në bazë të marrëveshjes së lidhur me pranuesin. 

(3) Dorëzimi në lokalet afariste të dhënësit të 
shërbimeve postare kryhet, personalisht ose te personi i 
autorizuar prej tij, apo personit të autorizuar për pranimin e 
dërgesave postare. 

(4) Dorëzimi i shërbimeve postare për të cilat me ligj 
tjetër është paraparë mënyrë e veçantë e veprimit gjatë 
dorëzimit, dhënësi i shërbimeve postare kryhet në mënyrë 
të përcaktuar me ligj tjetër. 

(5) Kushtet dhe mënyra e dorëzimit të dërgesave 
postare drejtpërdrejt janë rregulluar me kushtet e 
përgjithshme të shërbimeve postare nga neni 48 paragrafët 
(1) dhe (2) të këtij ligji.” 

Neni 9 
(1) Agjencia do t'i harmonizojë rregullat ekzistuese dhe 

do t'i miratojë rregullat që dalin nga ky ligj në afat prej 
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

(2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga 
paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen rregullat e 
miratuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Dispozitat e nenit 3 të këtij ligji do të zbatohen me 
ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për të punësuarit në 

sektorin publik dhe Ligjit për nëpunës administrativë. 
 

Neni 11 

(1) Agjencia do t'i japë leje të re individuale dhënësit të 

shërbimit universal SHA për komunikacion postar Postat e 

Maqedonisë Shkup, të harmonizuara me nenin 42 paragrafi 

(1) të këtij ligji, në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji.  

(2) Leja ekzistuese individuale e lëshuar nga dhënësi i 

shërbimit universal SHA për komunikacion postar Postat e 

Maqedonisë Shkup me kohë të pacaktuar të vlefshmërisë, 

vlen deri në dhënien e lejes së re individuale në pajtim me 

paragrafin 1 të këtij neni.   

                                         

Neni 12 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 

spastruar të Ligjit për shërbime postare. 

 

Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5754. 

Указ бр. 12 

18 декември 2014 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
по повод седумдесет години од основањето на Ма-

кедонското радио и педесет години од основањето на 
Македонската телевизија, што ја сочинуваат Македон-

ската радио-телевизија, особено за исклучителните ре-
зултати во негувањето, во презентирањето и во промо-
вирањето на духовните вредности и културното тво-
рештво на Република Македонија и нејзина афирмаци-
ја во светот. 

 
Бр. 10-1269/1 Претседател 

18 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5755. 
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 и 139/14) и член 8 став 
(6) од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 
160/14) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 

1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, трговија и ус-
луги АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП бр. 602/5 со површина од 
22.168 м2, според Имотниот лист бр.1 за КО Бунарџик 
и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за нумерички податоци бр.418-4/14 од 
18.11.2014 година, сопственост на Република Македо-
нија, и претставува градежно земјиште, според извод 
од Урбанистичкиот план бр.486, локалитет Илинден, 
општина Илинден, издаден од Република Македонија, 
општина Илинден, под бр. 10-2841/3 од 21.10.2014 го-
дина, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ 
Скопје 1, бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по из-
вршена ревизија од Комисијата при Министерството за 
транспорт и врски под бр. 16-8774/3 од 1.9.2008 година 
(„Градежното земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од педесет (50) години, сметано од денот на склучу-
вање на Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината за наведеното 
градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар 
квадратен во денарска противвредност според средни-
от курс од Народна банка на Република Македонија на 
денот на исплата, односно 2.216,8 евра за една година, 
одредено како фиксен износ.  

- по истекот на првите пет години, закупнината за 
градежното земјиште, ќе се одредува за секоја година 
посебно, десет дена пред датумот на склучување на До-
говорот за долготраен закуп на градежното земјиште, и 
ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен 
метар, прилагодена за официјалната стапка на инфла-
ција во Република Македонија за претходната година, 
но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде 
максималната стапка на зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 

сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 11.084 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, кој износ претставува закуп-
нина за првите пет години, за што закуподавачот прет-
ходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот.  

 
Член 5 

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

   
Бр. 42-10455/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5756. 
Врз основа на член 4-a став (11) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
18.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КО-
РИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1“ – ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АРЦ  
АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 
доделување на државна помош на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона „Скопје 1“ – Друш-
тво за производство, трговија и услуги АРЦ АУТОМО-
ТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 106/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5757. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14), член 50 и 51 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11 и 78/13), постапувај-
ќи по Барањето на Друштвото за производство, тргови-
ја со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје 
бр.133 од 24.9.2014 година, на седница одржана на 
15.12.2014 година, донесе   
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на топлинска и електрична енергија во 
постројки за комбинирано производство на топлинска 
и електрична енергија, издадена од Регулаторната  ко-
мисија за енергетика на Република Македонија со Од-
лука бр. УП1 бр.07-72 од 8.3.2011 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 30/11), на Друштвото за производ-
ство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР 
ДОО Скопје,  престанува да важи. 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 07-72/11  

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5758. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), постапу-
вајќи по барањето на Друштво за производство и трго-
вија на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ 
ДОО Скопје, за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на топлинска и елек-
трична енергија во постројки за комбинирано произ-
водство на топлинска и електрична енергија, на седни-
цата одржана на 15.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство и трговија на топ-

линска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО 
Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност производство на топлинска и електрична 
енергија во постројки за комбинирано производство на 
топлинска и електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
топлинска и електрична енергија во постројки за ком-
бинирано производство на топлинска и електрична 
енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбинирано про-
изводство на топлинска и електрична енергија“ кој што 
е составен дел на оваа одлука.  

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 Бр. 07-168/14  

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВО-
ДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на топлинска и 

електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, ул. 
„16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје – Гази Баба, 
Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на топлинска и електрична енергија 

во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија 

 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15 декември 2014 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
20 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
15 декември 2034 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ- 220.01.1/11 и ТЕ- 14.01.1/14 
 
7. Број на деловниот субјект – 6959644 
 
8. Единствен даночен број – 4043014516358 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
 
Како енергетска дејност производство на топлинска 

и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија се 
смета истовремено производство на електрична и топ-
линска енергија во еден технолошки процес.  

Врз основа на Законот за енергетика, носителот на 
лиценца не е регулиран производител на електрична и 
топлинска енергија и нема обврска за вршење на јавна 
дејност.  

Производителот на електрична енергија може да 
врши продажба на електрична енергија и/или систем-
ски услуги во земјата и странство на трговци, снабду-
вачи со електрична енергија и операторот на електроп-
реносниот и операторите на електродистрибутивните 
системи. 

Производителот на топлинска енергија може да 
продава топлинска енергија и на потрошувачи кои не 
се приклучени во системот за дистрибуција на топлин-
ска енергија, а се директно поврзани на  неговата про-
изводна постројка. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на топлинска и електрична енер-
гија во постројки за комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија ја врши на територијата 
на Република Македонија. 
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11. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на топлинска и електрична енергија во 
постројки за комбинирано производство на топлинска 
и електрична енергија ќе ја врши преку постројки наве-
дени во Техничките карактеристики на постројката кои 
се составен дел од оваа лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на соодветниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње на расположивиот дистрибутивен систем за елек-
трична енергија и расположивиот дистрибутивен сис-
тем за топлинска енергија, согласно соодветните мреж-
ни правила за дистрибуција на електрична енергија, од-
носно топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-
ристење на преносниот и расположивиот дистрибути-
вен систем за електрична енергија, како и на располо-
живиот дистрибутивен систем за топлинска енергија 
поради нормално вршeње на енергетската дејност во 
согласност со склучените договори за приклучок, Па-
зарните правила за електрична енергија, Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, соодветните 
Мрежни правила за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно соодветните Мрежни правила за дистри-
буција на топлинска енергија.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца  
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 Мрежните правила, Пазарните пра-
вила, правилниците и другите прописи кои ги пропи-
шува или одобрува Регулаторната комисија за енерге-
тика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти, при изградба, 
реконструкција, редовни годишни ремонти на објек-
тите, постројките, уредите и инсталациите вклучени во 
процесот на производство на  електрична и топлинска 
енергија; 

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

- врши продажба на електрична енергија и/или сис-
темски услуги во земјата и странство на трговци на 
електрична енергија, снабдувачи со електрична енерги-
ја и операторот на електропреносниот систем и опера-
торите на електродистрибутивните системи 

- обезбеди достапност на договорената електрична 
енергија и/или системски услуги до точката на прием 
во дистрибутивниот систем; 

- обезбеди достапност на договорената топлинска 
енергија до точката на прием; 

- доставува годишни извештаи за опремата, пост-
ројките, плановите за одржување, планираната распо-
ложливост на производните капацитети за електрична 
енергија до операторот на електроенергетскиот систем 
и операторот на дистрибутивниот систем како и Регу-
латорната комисија за енергетика во согласност со 
Мрежните правила за електрична енергија. 

- доставува годишни извештаи за опремата, пост-
ројките, плановите за одржување, планираната распо-
ложливост до операторот на системот за дистрибуција 
на топлинска енергија и до Регулаторната комисија за 
енергетика, во согласност со Мрежните правила за то-
линска енергија. 

- доставува извештаи, податоци и информации до 
операторот на електропреносниот систем или операто-
рот на соодветниот дистрибутивен систем, во соглас-
ност со мрежните правила за пренос или соодветните 
мрежни правила за дистрибуција, 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија и до операторот на електропреносниот систем 
податоци и информации од договорите за продажба на 
електрична енергија, расположливост на производниот 
капацитет и/или системски услуги, освен комерци-
јално-финансиските податоци во согласност со пазар-
ните правила, и 

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

 
14. Планирање на одржување на постојните и из-

градба на нови производни капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија и топлинска 
енергија, носителот на лиценцата 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 постојни 
и изградба на нови производни капацитети за период 
од пет години, годишна програма за реализација на 
планот, како и мислење по планот од операторот на 
електроенергетскиот систем. 

Планот за одржување на постојни и изградба на но-
ви производни капацитети особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на постојните про-
изводни капацитети; 

- потреба од ревитализација на постојните произ-
водни капацитети;  

- проценка за идни потреби од нови производни ка-
пацитети; 

- локации каде се планира да се изградат новите 
производни капацитети; 

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Изготвување на годишна програма за ре-

монти 
Носителот на лиценцата е должен да изготви и дос-

тави до Регулаторната комисија за енергетика годишна 
програма за ремонти на производните капацитети и ис-
тата да ја објави на својата веб страна. 

Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-
пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја извес-
ти Регулаторната комисија за енергетика, операторот 
на електропреносниот систем, како и операторот на со-
одветниот систем за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно топлинска енергија, за точниот датум на 
отпочнување и времетраење на ремонтот. 

 
16. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја нераспо-
ложливост на производен капацитет која што трае по-
веќе од 12 месеци и притоа е поголема од 10 % од 
вкупната инсталирана моќност на производните капа-
цитети.  

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-
ди на операторот на електропреносниот систем, опера-
торот на пазарот на електрична енергија, како и опера-
торот на соодветниот систем за дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценцата, во согласност со Мрежните прави-
ла и Пазарните правила. 
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17. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција  

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца 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 извеш-
таи. 

 
18. 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 топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбинирано про-
изводство на топлинска и електрична енергија ги доби-
ва од сите учесници на пазарот на електрична енергија, 
односно топлинска енергија. 

 
19. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

топлинска енергија во текот на претходната година, 
вкупно и за секој енергенс поодделно (вкупна количи-
на на произведената и испорачаната електрична енер-
гија на точка на прием, вкупна количина на произведе-
ната и испорачаната топлинска енергија на точка на 
прием, количини на системски услуги во производ-
ството на електрична енергија, количеството на гориво 
потрошено за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија, сопствена потрошувачка на елек-
трична енергија и топлинска енергија како и вкупна ко-
личина на произведена и испорачана топлинска енер-
гија за индустриски потреби, број и времетраење на 
планираните и непланираните прекини, како и за при-
чините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на топлинска и електрична енергија во 
постројки за комбинирано производство на топлинска 
и 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 опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- 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, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на постојни и изградба на 
нови производни капацитети, 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 топлинска и електрична енер-
гија во постројки за комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите 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. 

 
20. 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 вкупната количина на произве-
дената и испорачаната електрична и топлинска енер-
гија, количеството на гориво потрошено за производ-
ство на електрична енергија и топлинска енергија ко-
личините на системски услуги, количината на елек-
трична енергија за балансна регулација, бројот и вре-
метраењето на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична  и топлинска енергија; 

- сите договори коишто ги склучил со снабдувачот 
со електрична и топлинска енергија на тарифни потро-
шувачи. 

 
21. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност и мерење на произведена топлинска 
енергија 

Носителот на лиценцата е должен да инсталира, од-
ржува, проверува и да ги сервисира контролните мерни 
уреди на сите мерни места и да ја мери произведената 
електрична енергија и моќност и произведената топ-
линска енергија на сите мерни места на праг на елек-
трана. 

  
22. Физичка заштита на производните капаците-

ти 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.  

 
23. 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 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
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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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
24. 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 и топлин-
ска енергија, согласно пропишаните услови за снабду-
вање со електрична енергија и Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија како и пропиша-
ните услови за снабдување со топлинска енергија и 
Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енер-
гија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична и топлинска 
енергија и по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика, да доставува писмен извештај за движење-
то на сите параметри кои што го определуваат квалите-
тот на произведената електрична и топлинска енергија 
во определен временски период. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
26. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

 
 
 

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПОСТРОЈКАТА 

 
1. Намена и опис на технолошкuот процес  
- Опремата се состои од 10 гасни мотори кои корис-

тат природен гас како гориво. 
- Произведената електрична енергија преку 2 тран-

сформатора се пренесува до дистрибутивната мрежа на 
АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.  

- Ослободената топлинска енергија при работата на 
гасните мотори, преку ладилници се предава на цирку-
лациониот разладен круг, во кој се приклучени и ла-
дилникот за масло и ладилникот на компримираната 
смеса на гас и воздух зад турбополначот.  

- Согорените гасови од гасните мотори, преку при-
гушен систем за намалување на бучавата, заради висо-
ката содржина на физичка топлина од 1140 kW, се но-
сат во генератор за пареа.  

- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори 
напојуваат еден генератор на пареа. 

- Топлинската енергија се испорачува со директен 
вод до потрошувачите.  

- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку 
Мерно Регулациска Станица изградена за потребите на 
овој објект.  

  
2. Инсталиран капацитет  
- капацитет за производство на електрична енергија 

на гасен мотор                                                   3.041 kW 
- вкупен инсталиран капацитет за производство на 

електрична eнepгијa                                        30.410 kW 

- капацитет за производство на топлинска енергија 
на гасен мотор                                                   1.358 kW 

- Вкупниот капацитет за производство на топлинска 
енергија                                                              13.580 kW 

- Производство на пареа со еден гасен мотор          
1.296 kW 

- Вкyпeн капацитет за производство на пареа   
 12.960 kW 

- Вкупeн капацитет за производство на пареа  
 20.000 kg/h 

 
3. Фактор на емисија  
- NOx < 500 mg/Nm3 (5% 02)  
- СО   < 300 mg/Nm3 (5% 02)  
 
4. Основни параметри на вградените когератив-

ни единици ЈМЅ 620 GS-N.LC  
  
4.1 Технички податоци  
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4.2. Основни димензии и маса  
 

Должина mm ~ 8.900 
Широчина mm ~ 2.200 
Височина mm ~ 2.800 
Маса празен kg ~ 30.000 
Маса наполнет kg ~ 31.000 

  
4.3. Поврзувања   
 

Топла вода, влез и излез DN/PN 100/10 
Излезни гасови излез DN/PN 600/10 
Гориво гас ( на гасна рампа) DN/PN 100/16 
гориво гас (на модул) DN/PN 100/10 
Испиштање на вода ISO 228 G ½” 
Испуштање на кондензат DN/PN 50/10 
Сигурносен вентил на вода за 
ладење ISO 228 

DN/PN 2x1½”/2,5 

Сигурносен вентил–топла вода DN/PN 80/10 
Масло за подмачкување полне-
ње (цевовод) 

mm 28 

Масло за подмачкување  
испуштање (цевковод) 

mm 28 

Вода за ладење–полнење  
(еластична цевка)  

mm 13 

Меѓуладилник вода–влез/излез 
1. степен  

DN/PN 100/10 

Меѓуладилник вода–влез/излез 
2. степен 

DN/PN 65/10 

Топла вода, вкупен топлифика-
ционен излез  

DN/PN 300/10 

Топла вода, вкупен топлифика-
ционен влез-спојно место 

DN/PN 2x250/10 

Топла вода, топлификационен 
цевовод потис и поврат 

mm 300 

Технолошка пареа – излез/влез DN/PN 200/16 
Технолошка пареа цевовод mm 200 

________ 

5759. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство и трговија со 
топлинска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО 
Скопје со седиште на адреса ул. 16-та Македонска Бри-
гада бр.18 Скопје, на седницата одржана на 15.12.2014 
година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство и трговија со топ-

линска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО 
Скопје со седиште на адреса ул. „16-та Македонска 
Бригада“ бр.18 Скопје, сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со електрична енергија.  

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

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

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

 
УП1 Бр. 07-169/14  

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија со топлинска и 

електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје со се-
диште на адреса ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
15.12.2014 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
15.12.2024 година  
 
5. Евидентен број на издадената лиценца:  
ЕЕ – 223.10.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект - 6959644 
          
7. Единствен даночен број - 4043014516358 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

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

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

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

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

 
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-

бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

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

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

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

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

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

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

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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5760. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 28 став 1 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), 

постапувајќи по барањето на Друштво за производство 

и трговија на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ 

СТИЛ ДОО Скопје, за издавање на  лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со природен гас, на сед-

ницата одржана на 15.12.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. На Друштво за производство и трговија на топ-

линска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО 

Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-

та дејност трговија со природен гас.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со при-

роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-

ње на енергетска дејност трговија со природен гас “ кој 

што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

УП1 Бр. 11- 170/14  

15 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство и трговија на топлинска и 

електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, ул. 

„16-та Македонска Бригада“ Бр.18, Скопје – Гази Баба, 

Република Македонија. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со природен гас  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

15 декември 2014 година 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

15 декември 2024 година  

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ПГ- 26.06.01/14 

 

7. Број на деловниот субјект (ЕМБС) – 6959644 

          

8. Единствен даночен број – 4043014516358 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-

мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-

носно на други трговци, снабдувачи, производители на 

електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-

тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-

ден гас или купувачи од странство.  

 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 

Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 

купопродажни договори за: набавка на природен гас од 

увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-

ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-

буција и регулирани услуги, договори со квалификува-

ните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас и 

договори за транзит низ преносниот систем. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-

торија на Република Македонија. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-

дувачите со природен гас; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги, во согласност со 

применливата тарифа, пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција, за количините на природен гас кои се обврзал да 

ги испорача, освен ако квалификуваниот потрошувач 

купува преносен и дистрибутивен капацитет и регули-

рани услуги за сопствени потреби; 



18 декември 2014  Бр. 187 - Стр. 19 

 
 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 

ги исполнува условите за квалитет определени со склу-

чените договори, како и пропишаните норми за квали-

тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 

на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-

вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 

правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 

за пренос и системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на претпри-

јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-

бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 

приходите и расходите со резултатите од работењето, 

како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во врска со вршење-

то на дејноста во претходната година (извештај на го-

дина).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 

2. Финансиски извештаии:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови,  

- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стан-

дарди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца.  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и  

6. бизнис план за тековната година.    

  

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за количините на природен гас, сог-

ласно договорите за набавка и договорите за испорака 

на природен гас, склучени со извозникот на природни-

от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 

со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 

и договорите за транзит низ преносниот систем 

- месечни извештаи за испорачани количини на 

природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 

на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
15. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на 

Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА 

ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И БЕЛГИСКАТА ВЛАДА 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за полициска соработка меѓу 

Македонската Влада и Белгиската Влада, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 декември  

2014 година. 

  

   Бр. 07-4686/1                                                Претседател 

15 декември 2014 година                     на Република Македонија,                       

       Скопје                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА МЕЃУ 

МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И БЕЛГИСКАТА ВЛАДА 

 

Член 1 

 Се ратификува Договорот за полициска соработка меѓу Македонската Влада и Белгиската 

Влада, склучен во Брисел на 21 ноември 2013 година. 

 

Член 2 

 Договорот од член 1 на овој закон во оригинал на македонски, француски, холандски и ан-

глиски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 9 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член З 
Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган на државната управа 

што ќе се грижи за извршување на Договорот од член 1 на овој закон. 
 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM POLICOR NDËRMJET 
QEVERISË SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË BELGJIKËS 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim policor ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Qeverisë së 
Belgjikës, e lidhur në Bruksel më 21 nëntor 2013. 

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, frënge, holandeze dhe angleze 
është si vijon:  

  
Neni 3 

Ministria e Punëve të Brendshme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 
kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

____________ 
16. 

 Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на 
Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ 

НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Црна Гора за заемно признавање на возачките дозволи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 декември  

2014 година. 
  
   Бр. 07-4687/1                                                Претседател 

15 декември 2014 година                     на Република Македонија,                       
       Скопје                                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА ЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ 

 
Член 1 

Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за 
заемно признавање на возачките дозволи, склучен во Подгорица на 15 септември 2014 година. 

 
Член 2 

Договорот  од  член  1  на  овој  закон  во  оригинал  на  македонски, црногорски и англиски ја-
зик гласи: 



 
Стр. 52 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 53 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 54 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 55 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 56 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 57 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 58 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 59 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 60 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 61 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 62 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 63 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 64 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 65 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 66 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 67 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 68 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 69 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 70 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 71 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 72 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 73 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 74 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 75 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 76 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 77 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 78 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 79 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 80 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 81 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 82 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 83 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 84 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 85 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 86 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 87 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 88 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 89 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 90 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 91 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 92 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 93 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 94 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 95 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 96 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 97 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 98 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 99 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 100 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 101 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 102 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 103 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 104 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 105 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 106 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  



 
18 декември 2014                                                       Бр. 187 - Стр. 107 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 108 - Бр. 187                                              18 декември 2014 

 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  

Член 3 
Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган на државната управа 

што ќе се грижи за извршување на Договорот од член 1 од овој закон. 
 

Член 4  
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 
____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË DHE QEVERISË SË MALIT TE ZI PËR NJOHJE TË NDËRSJELLË TË 

PATENTAVE TË SHOFERIT 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit te Zi 

për njohje të ndërsjellë të patentave të shoferit, e lidhur në Podgoricë më 15 shtator 2014.  
 

Neni 2 
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, malazeze dhe angleze, si vijon:  
  

Neni 3 
Ministria e Punëve të Brendshme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 

kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 
 

Neni 4 
 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit  në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 
 

www.slvesnik.com.mk                contact@slvesnik.com.mk 
 
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


