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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4848. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

16.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како работи од премерот во функци-

ја за запишување на недвижностите сопственост на Ре-

публика Македонија се утврдуваат работите за изра-

ботка на премер, за недвижни ствари - објекти број 3, 

4, 10, 14, 15, 16, 17, 11, 12, 2, 13, 18, 235, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29, 30, 32-41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 5, 

6, 7, 8, 9, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 93, 62, 63, 65, 66, 68, 

69, 73, 74, 75, 76, 84, 243, 245, 247, 248 и 249, кои се на-

оѓаат во касарна „Ѓорче Петров“ - Скопје, лоцирани на 

КП бр. 1738/1, КО Ѓорче Петров 1 Ново Село. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7834/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________  

4849. 

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

("Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14)  Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

16.10.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-

ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр.2338/2 на КО 

Теaрце во с.Теарце и тоа: 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 

А2-1; влез 1; кат подрум; број на посебен дел од зграда 

1; намена на посебниот дел од зграда П; со внатрешна 

површина од 8.57 м2 и 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 

А2-1; влез 1; кат 01; број на посебен дел од зграда 1; 

намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна 

површина од 47.57 м2, во корист на Република Маке-

донија во Јавната книга за запишување на правата на 

недвижностите.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8155/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________  

4850. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 

150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 

27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 16.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А  

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ПРОБИШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесу-

ва во сопственост без надомест недвижна ствар – об-

јект, кој се наоѓа на КП бр.1/1, КО Кундино, евиденти-

ран во Имотен лист бр.112, сопственост на Република 

Македонија и тоа: 

- број на зграда 1, влез 1, кат МА, бр.1, намена стан, 

површина од 46 м2, 

- број на зграда 1, влез 1, кат МА, бр.1, намена по-

мошен простор, површина од 2 м2, 

- број на зграда 1, влез 1, кат ПР, бр.1, намена стан, 

површина од 44 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8238/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________  

4851. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 16.10.2014 година, до-

несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
БЕЗ НАДОМЕСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење без надомест на недвижни 
ствари на општина Пробиштип бр. 41-4100/1 од 
30.10.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 138/2012).  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8239/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________  

4852. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 
187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16 октомври 2014 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИ-

НАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Дејан Рунтевски  се разрешува од должноста ди-

ректор на Агенцијата за храна и ветеринарство  на Ре-
публика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24–8919/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4853. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/2010, 53/2011,1/2012, 164/2013, 
187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16 октомври 2014 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕ-
ТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за храна и ветеринарство  на Република Македонија се 
именува Зоран Поповски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24–8920/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4854. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 16 октомври 2014 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ– СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје се име-

нува Шаип Исени. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24–8921/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4855. 

Врз основа на член 7 став 6 од Законот за еднократ-

но отпишување на долговите на граѓаните (,,Службен 

весник на Република Македонија” бр.112/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.9.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА КОМИ-

СИЈА ЗА РЕВИЗИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА КО-

МИСИЈАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ЗА 

ЕДНОКРАТНО ОТПИШУВАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ  

НА ГРАЃАНИТЕ 

 

Член 1 

Со ова решение се формира Меѓуресорска комисија 

за ревизија на работењето на Комисијата за постапува-

ње по барања за еднократно отпишување на долговите 

на граѓаните во следниот состав: 

- Јасмина Јовановска – Министерство за труд и со-

цијална политика; 

- Арсим Агуши – Министерство за здравство; 

- Севѓул Абдула – Кабинетот на министерот без ре-

сор, Неждат Мустафа; 

- Здравко Лекоски – Агенција за катастар на нед-

вижности; 

- Горан Јовановски – Агенција за вработување на 

Република Македонија; 
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- Зорица Најдовска – Управа за јавни приходи; 

- Рената Здравкоска - Министерство за финансии; 

- Ваљмира Шерифи - Министерство за економија; 

- Синан Сејфула - Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија”.    

    

Бр. 42-8789/1 Претседател на Владата 

26 септември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4856. 

Врз основа на член  36 став (9) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11 

и 69/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 

СЕКОЕ ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈАТА И НА 

РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД СТРАНА НА КО-

РИСНИЦИТЕ КОИ УПОТРЕБУВААТ ПРОИЗВОДИ  

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење и чување на евиденцијата за 

секое третирање на растенијата и на растителните про-

изводи од страна на корисниците кои употребуваат 

производи за заштита на растенијата.  

 

Член 2 

Корисниците на производите за заштита на расте-

нијата,  евиденцијата од член 1 на овој правилник  за-

должително ја водат при употреба на производите за 

заштита на растенијата во било која фаза на производ-

ство до берба, како и при употреба на производите за 

заштита на растенијата во период после берба, и тоа во 

пишана и електронска форма. 

  

Член 3 

Евиденцијата за секое третирање на растенијата и 

на растителните производи во било која фаза на произ-

водство до берба се води на образец во А3 формат на 

бела хартија и ги содржи следните податоци: 

- реден број 

- сопственик на посев; 

- локација на парцела (КП број); 

- дата на апликација; 

- вид на култура; 

- дата на очекувана берба; 

- наод (вид на штетен организам/ негативен); 

- интензитет на појава на штетен организам;  

- оправданост (терапија/превентива); 

- производ за заштита на растенијата; 

- активна материја;  

- концентрација на смесата или растворот за трети-

рање; 

- количество на производ за заштита на растенијата; 

- третирана површина; 

- каренца; 

- метод на апликација; и 

- аплицирал. 

 

Член 4 

Евиденцијата за секое третирање на растенијата и 

на растителните производи при употреба на произво-

дите за заштита на растенијата во периодот после бер-

ба се води на образец во А3 формат на бела хартија и 

ги содржи следните податоци: 

- реден број 

- сопственик; 

- вид на растителен производ/сорта; 

- идентификација на растителниот производ; 

- количество на растителен производ врз кој е апли-

циран производ за заштита на растенија; 

- дата на апликација; 

- место на апликација; 

- производ за заштита на растенијата; 

- активна супстанција;  

- концентрација на смесата или растворот за трети-

рање; 

- количество на производ за заштита на растенијата; 

- каренца; 

- метод на апликација; и 

- аплицирал. 

 

Член 5 

Формата и содржината на евиденцијата од членови-

те 3 и 4 од овој правилник се дадени во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник, корис-

ниците кои употребуваат производи за заштита на рас-

тенијата треба да ја чуваат на местото на кое е регис-

триран корисникот, и на начин на кој ќе се овозможи 

пристап на овластените службени лица.  

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.17-15/5 Министер за земјоделство, 

8 октомври 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4857. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членот 25 став 1 во делот: „и 

со друг пропис“ и членот 68 алинеја 6 од Законот за 
јавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 
15/2013, 82/2013 и 106/2013). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со ре-
шение У.бр.63/2013 од 21 мај 2014 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите од За-
конот за јавните службеници означени во точката 1 од 
ова решение, бидејќи основано се постави прашањето 
за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според оспоре-
ниот член 25 став 1 од Законот, јавниот службеник е 
должен да ја чува класифицираната информација на на-
чин и под услови утврдени со закон и со друг пропис. 

Одредбата се оспорува во делот: „и со друг про-
пис“.  

Според оспорениот член 68 алинеја 6 од Законот, 
на јавниот службеник му престанува вработувањето и 
во случаите ако органот на државната управа надлежен 
за инспекцијата на трудот утврди дека јавниот службе-
ник е вработен спротивно на одредбите на овој и друг 
закон. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска се едни од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

Според член 51 став 2 од Уставот, секој е должен да 
ги почитува Уставот и законите.  

Од анализата на членовите 8 став 1 алинеи 3 и 4 и 
51 став 2 од Уставот произлегува дека темелна вред-
ност на уставниот поредок е владеењето на правото и 
дека таа вредност се остварува така што законите мора-
ат да бидат во согласност со Уставот, а сите други про-
писи со Уставот и со закон, при што секој е должен да 
ги почитува Уставот и законите. 

Во член 1 став 1 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010) 
се определува дека „со овој закон се уредуваат усло-
вите, начинот и постапката за остварување на правото 
на слободен пристап до информациите од јавен карак-
тер со кои располагаат органите на државната власт и 
другите органи и организации утврдени со закон, орга-
ните на општините, градот Скопје и општините во гра-
дот Скопје, установите и јавните служби, јавните прет-
пријатија, правни и физички лица што вршат јавни ов-
ластувања, утврдени со закон“. 

Според став 2 од истиот член на Законот, „правото 
на слободен пристап до информации од јавен карактер 
се остварува согласно со овој и друг закон.“ 

Според членот 3 алинеја 2 од овој закон, „информа-
ција од јавен карактер“ е информација во која било 
форма што ја создал или со која располага имателот на 
информацијата согласно со неговите надлежности. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
условите, начинот и постапката за остварување на пра-
вото на слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер со кои располагаат државните органи, органите 
на локалната самоуправа и правните и физичките лица 
кои вршат јавни овластувања, се уредуваат со Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
како и дека тоа право се остварува согласно со тој и 
друг закон. 

Со член 1 од Законот за класифицирани информа-
ции („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.9/2004, 113/2007, 145/2010 и 80/2012) е определено 
дека со овој закон се уредува класификацијата на ин-
формациите, условите, критериумите, мерките и актив-
ностите што се преземаат за нивна заштита, правата, 
обврските и одговорностите на создавачите и корисни-
ците на класифицирани информации, меѓународната 
размена, како и други прашања во врска со користење-
то на класифицирани информации. 

Врз основа на вака направената анализа произлегу-
ва дека само со закон се уредуваат условите, начинот и 
постапката за пристап и за остварување на правото на 
информација од јавен карактер, како и тоа дека пра-
вата, обврските и одговорностите на создавачите и ко-
рисниците на класифицирани информации, меѓународ-
ната размена и други прашања во врска со користењето 
на класифицирани информации се уредуваат со закон. 

Наспроти тоа, во оспорениот дел од членот 25 став 
1 од Законот за јавните службеници е определено дека 
јавниот службеник е должен да ја чува класифицирана-
та информација и на начин и услови утврдени со друг 
пропис што, според Судот преставува премногу широк 
и неопределн правен поим, кој во себе ги опфаќа сите 
видови на акти, вклучително и голем број на подзакон-
ски акти, кои според своите овластувања ги донесуваат 
различни органи и тела. Во секој пропис не можат да 
бидат уредени начинот и условите за чување на класи-
фицирана информација од страна на јавниот службе-
ник, туку само во закон. 

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од член 25 
став 1 од Законот се определува дека начинот и усло-
вите за чување на класифицираната информација од 
страна на јавен службеник да може да се уредат и со 
друг пропис кој може да биде и подзаконски акт, а не 
само со закон, Судот оцени дека овој оспорен дел не е 
во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 и членот 
51 од Уставот.  

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

Во согласност со член 54 ставови 1 и 3 од Уставот, 
слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, огра-
ничувањето на слободите и правата не може да биде 
дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, 
јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна 
или општествена положба. 
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Тргнувајќи од анализата на оспорениот член 68 
став 6 од Законот произлегува дека законодавецот про-
пуштил да определи законски рокови во кои инспекци-
јата на трудот би можела да утврди незаконитости во 
спороведената постапка за вработување на секој поеди-
нец. Овој недостаток, според Судот, не е во согласност 
со принципите за правна сигурност и владеење на пра-
вото, а неограничената рамка за преиспитување на се-
кое поединечно вработување на јавните службеници би 
можела да доведе до нееднаков и неправеден третман 
како спрема работодавците, така и спрема вработените. 

Врз основа на наведното Судот оцени дека оспоре-
ниот член 68 алинеја 6 од Законот не е во согласност со 
член 8 став 1 алинеја 3, член 32 став 1 и 2 и член 51 од 
Уставот. 

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

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

 
У.бр.63/2013 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

4858. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членовите 57 и 70 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на сед-
ницата одржана на 8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Де-

талниот урбанистички план за дел од „Карпош 2“ рези-
денцијални објекти, општина Карпош – Скопје, донесе-
на од Советот на општина Карпош на 31 мај 2013 годи-
на („Службен гласник на општина Карпош“ бр.6/2013). 

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

3. СЕ СТАВА ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО за запира-
ње од извршувањето на поединечните акти или деј-
ствија донесени, односно преземени врз основа на од-
луката означена во точката 1 од ова одлука. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Гоце Серафимов и група 
на станари на ул.„Орце Николов“од Скопје поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за нејзината согласност со 
Уставот и Законот за просторното и урбанистичкото 
планирање.  

5. Судот на седницата утврди дека согласно член 26 
став 4 алинеја 1 од Законот за просторното и урбанис-
тичкото планирање и член 16 од Статутот на општина 
Карпош, Советот на општината на 31 мај 2013 година 
донел Одлука за донесување на Детален урбанистички 
план за дел од „Карпош 2“ резиденцијални објекти оп-
штина Карпош. 

Во член 1 од одлуката е предвидено дека со оваа 
одлука се донесува Детален урбанистички план „Кар-
пош 2“ резиденцијални објекти, општина Карпош – 
Скопје. Деталниот урбанистички план е изработен спо-
ред одредбите за спроведување на Генералниот урба-
нистички план на град Скопје, Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, барањето во Програмата за 
содржината на планот, Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот 
за поблиска содржина и начинот на графика, обработка 
на плановите и за начинот и постапката за донесување 
на урбанистичките планови.  

Во членот 2 од одлуката се утврдени границите на 
просторот во површина од 7,0 ха. 

Во членот 3 од одлуката се утврдени намените 
предвидени со планот согласно намената на Генерал-
ниот урбанистички план, максималната висина за гра-
дежните парцели наменети за колективно домување, 
големината на градежните парцели, регулационата ли-
нија, максималната развиена површина, максималната 
висина на објектот, паркирање, гаражирање, намена на 
објектот и др. 

Според членот 4 од одлуката составен дел на одлу-
ката се текстуален дел, графички прилози, основни па-
раметри за уредување на просторот и табеларен при-
каз. 

Според членот 5 од одлуката, Деталниот урбанис-
тички план се заверува со печат на општина Карпош и 
потпис на претседателот на Советот на општината. 

Во членот 6 од одлуката е утврдено дека Деталниот 
урбанистички план со сите негови делови се чува во 
Одделението за урбанистичко планирање со општина 
Карпош. 

Според членот 7, одлуката влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службениот гласник 
на општина Карпош“ бр.6/2013 од 4 јуни 2013 година. 

6.Судот, во понатамошната постапка, а пред доне-
сување на оспорената одлука од документација доста-
вена од Советот на општина Карпош го утврди след-
ното: 

- Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 
став 1 од Законот за локалната самоуправа Советот на 
општина Карпош на 22 декември 2011 година бр.07-
9497/3 донел Програма за детални урбанистички пла-
нови за 2012 година при што е предвидено донесување 
на предлог-одлука за утврдување на нацрт-Детален ур-
банистички план за дел од „Карпош 2“ – резиденцијал-
ни објекти и предлог одлука за донесување на Детал-
ниот урбанистички план за дел од „Карпош 2“ – рези-
денцијални објекти. 

- Согласно барањето на општина Карпош изготвен 
е геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 
намени на ажурирана геодетска подлога за дел од на-
селба Карпош 2 со утврдени граници во опфат од 6,75 
ха, за што се извршени оперативни, теренски и канце-
лариски работи, како и векторизација и дигитализација 
на плановите од страна на ГЕО „Премер“ кат.бр. 
1007/52 од 3.2.2010 година. 

Согласно одредбите од член 21 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање на нацрт-плановите 
пред организирање на јавна презентација и јавна анке-
та извршена е стручна ревизија. Од увидот во Извешта-
јот за извршена стручна ревизија е утврдено дека 
стручната ревизија е направена од трговско друштво за 
производство, трговија и услуги ДБ Стил КО Охрид 
тех.бр.117/10 кој се состои од текстуален и графички 
приказ на планскиот опфат со површина од 7.00 ха. 
Тех.бр.346/09/10 изработен од Тајфа План ДОО Скопје. 
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Изработувачот на планот Друштво за планирање, 
проектирање и инженеринг „Тајфа План“ ДОО Скопје 
по однос на стручната ревизија доставило одговор, од-
носно Извештај за воочените повреди на Законот од 
страна на ревидентот и дал стручни препораки и реше-
нија за одредени плански зафати. 

- Согласно член 17 став 4 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, Градоначалникот на општи-
на Карпош формирал Комисија која дава мислење 
бр.33/0563/2 од 31 декември 2010 година за нацрт пла-
новите од член 7 точка 2 од наведениот закон составе-
на од 6 члена од кои 5 дипломирани инженери архитек-
ти и еден правник. 

- Советот на општина Карпош на 21 јануари 2011 
година донел Одлука за утврдување на Нацрт-Детален 
урбанистички план за дел од „Карпош 2“ резиденцијал-
ни објекти, општина Карпош Скопје бр.07-442/2. 

- На 8 февруари 2011 година, градоначалникот на 
општина Карпош донел Одлука за организирање на 
јавна презентација и јавна анкета по Нацрт-Деталниот 
урбанистички план за дел од Карпош 2, резиденцијал-
ни објекти. 

- Во одлуката е предвидено дека Соопштението за 
организирање на јавната презентација и јавната анкета 
ќе биде објавено во јавните гласила „Време“ и „Шпиц“. 
Наведеното соопштение било објавено во наведените 
весници на 9.2.2011 година. Понатаму во соопштение е 
наведено дека јавната презентација ќе се одржи на 17 
февруари 2011 година во 15.00 часотво УЗ „Карпош 2“, 
а јавната анкета ќе трае 10 работни дена од денот на 
објавувањето на соопштението. 

- Стручната консултација со јавните претпријатија 
по нацрт-планот ќе се одржи на 17 февруари 2011 го-
дина во 13.00 часот во просториите на општина Кар-
пош. 

- Нацрт-деталниот урбанистички план ќе биде изло-
жен во УЗ „Карпош 2“ во работни денови од 8.00до 
16.00 часот. 

- Заинтересираните граѓани и правни лица можат да 
учествуваат на јавната презентација, а за времетраење-
то на јавната анкета можат да дадат забелешки. 

- Градоначалникот на општина Карпош согласно 
член 24 став 7 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање на 24 февруари донел Решение за формира-
ње на стручна комисија за изработка на Извештај од 
спроведената јавна анкета бр.08-31/8. 

- Од увидот во Записникот од одржаната јавна анке-
та на Нацрт-Деталниот урбанистички план и Извешта-
јот по спроведената јавна анкета е утврдено дека јавна-
та презентација е одржана на 16.2.2011 година во 15.00 
часот со изложување на Нацрт-планот и дека во пред-
видениот рок биле доставени 5 анкетни листови од кои 
бил прифатен еден анкетен лист, а четири не биле при-
фатени. 

- Од увидот во Записникот од јавната презентација 
бр.34-31/9 од 28.2.2011 година е утврдено дека на јав-
ната презентација уредно биле поканети АД „Топлифи-
кација“, АД „ЕВН Македонија“, АД „Македонски Те-
леком“, претставник на проектантот ДППИ „Тајфа 
План“ и претставници на општината. На презентација-
та не присуствувале претставници на ЈП Водовод и ка-
нализација. 

На 31 јули 2012 година, Комисијата формирана од 
градоначалникот согласно член 24 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање поднела Извештај 
бр.34-5164/1 по забелешките од Министерството за 
транспорт и врски на Предлог изменување и дополну-
вање на Деталниот урбанистички план за дел од Кар-
пош 2, резиденцијални објекти. 

Во Извештајот се наведува дека на барањето за сог-
ласност на Предлог-ДУП бр.16-3715/2 од 17 мај 2011 
година Министерството не издало согласност и ја вра-
тило документацијата со барање за отстранување на 
констатираните недостатоци и забелешки. 

По добивање на одговорот од надлежното минис-
терство, Комисијата заклучила дека со отстранување 
на констатираните недостатоци и забелешки планот ќе 
претрпи значајни промени, поради што дала предлог 
до Градоначалникот да спроведе повторно јавна анкета 
и презентација на Нацрт-Планот. 

 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на 
РМ“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/2010) градона-
чалникот на општина Карпош на 14.08.2012 година до-
нел Одлука за повторно организирање на јавна презен-
тација и јавна анкета на Нацрт-деталниот урбанистич-
ки план бр.08-5164/2. 

Со наведената одлука се утврдува дека ќе се орга-
низира повторно јавна презенација и јавна анкета по 
Нацрт-Деталниот урбанистички план за дел од Карпош 
2, резиденцијални објекти, дека Соопштението за орга-
низирање на повторно јавна анкета и јавна презентаци-
ја ќе биде објавено во јавните гласила „Вест“ и 
„Утрински весник“. 

Јавната презентација ќе се одржи на 23.08.2012 го-
дина во 15.00 часот, а јавната анкета ќе трае 10 работни 
дена, при што Нацрт-планот ќе биде изложен во УЗ 
„Карпош 2“ во работни денови од 8.00 до 16.00 часот. 

Заинтересираните граѓани и правни лица можат да 
учествуваат на јавната презентација, а во времетраење-
то на јавната анкета ќе можат да дадат свои забелешки 
на анкетни листови. 

По донесување на наведената одлука градоначални-
кот на 16.8.2012 година, донел Соопштение бр.08-
5164/3 за организирање на повторно јавна презентација 
и јавна анкета за нацрт-планот, кое било објавено во 
„Вест“ и „Утрински весник“. 

На 30.10.2012 година, градоначалникот на општи-
ната донел Решение бр.08-5164/13 за формирање на 
стручна комисија за изработка на извештај од спрове-
дената повторна јавна анкета по нацрт-планот задел од 
Карпош 2, резиденцијални објекти. 

Од увидот во Извештајот на Комисијата по спрове-
дената повторно јавна анкета и јавна презентација 
бр.34-5164/14 од 30.10.2012 година која била составена 
од 3 члена од кои 1 правник и 2 дипломирани инжене-
ри архитекти на што се повикуваат подносителите на 
иницијативата е утврдено дека во предвидениот рок 
биле доставени 8 анкетни листови од кои 3 биле при-
фатени, 3 делумно прифатени и 2 не биле прифатени. 

Од Записникот на повторната јавна презентација по 
Нацрт ДУП бр.34-5164/12 од 30.10.2012 година е ут-
врдено дека на јавната презентација биле поканети и 
присуствувале претставници на ЈП „Водовод и канали-
ација“, ЕВН Македонија, претставници на изведувачот 
на планот, претставници на дистрбуција на топлинска 
енергија и претставник на општината. 

На нацрт-планот Дирекцијата за заштита и спасува-
ње на 27.6.2013 година има доставено позитивно мис-
лење. 

На 21.5.2013 година градот Скопје, Сектор за пла-
нирање и уредување на просторот доставил известува-
ње до општина Карпош дека Предлогот за изменување 
и дополнување на планот е донесен во согласност со 
Генералниот урбанистички план на град Скопје 2012 – 
2022 година. 
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По барање на општина Карпош – Министерството 
за транспорт и врски дало Согласност бр.14 4684/2 на 
30 мај 2013 година. 

Советот на општина Карпош по добивање на сог-
ласност на 31 мај 2013 година донело Одлука за доне-
сување на ДУП за дел од „Карпош 2“ резиденцијални 
објекти Општина Карпош бр.07-3726/10 („Службен 
гласник на општина Карпош“ бр.4/2013 година). 

Во постапката за оценување на уставноста и зако-
нитоста на оспорената Одлука за донесување на планот 
беше доставен и Записникот за констатација ИП 
1бр.46-240 од 31 Јули 2013 година, изготвен од оп-
штинскиот урбанистички инспекторат во кој се конста-
тирани одредени повреди на постапката за донесување 
на планот. 

Во наведениот записник урбанистичкиот инспектор 
му предложил на градоначалникот на општината да ги 
отстрани неправилностите во рок од 10 дена ,а доколку 
не постапи по предлогот, урбанистичкиот инспектор ќе 
постапи согласно законот. Понатаму, во записникот се 
наведува дека со оглед на фактот што планот е во сила 
и се применува, Градоначалникот истиот да го стави 
вон сила како не би настапиле понатамошни последици 
со реализација на планот. 

По донесување на решение за поведување на поста-
пката за оценување на уставноста и законитоста на ос-
порената Одлука,Судот го достави решението на одго-
вор со барање на Судот да му бидат презентирани сите 
документи односно графичките прилози кои се соста-
вен дел на планот. 

Од увидот во одговорот и доставениот материјал 
доставен од доносителот на актот Судот утврди дека се 
доставени истите акти што беа доставени и пред пове-
дување на постапката или поточно речено повторно до-
носителот на актот достави извод на нацрт-планот и 
предлог планот,наместо да го достави целокупниот ма-
теријал, односно графичките прилози што се составен 
дел на планот и ја прават целината на планот. 

Со оглед на тоа Судот оцени дека оспорената Одлу-
ка за донесување на деталниот урбанистички план не е 
во согласност со Уставот и Законот за просторното и 
урбанистичкото планирање.  

7. Според член 8 став 1 алинеја 3,6 и 10 од Уставот 
на Република Македонија владеењето на правото, прав-
ната заштита на сопственоста како и уредувањето и ху-
манизацијата на просторот и заштитата и унапредува-
њето на животната средина и на природата се темелни 
вредности на уставниот поредок на Републиката.  

Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантираат пра-
вото на сопственост и правото на наследување. Според 
ставот 2 на овој член, сопственоста создава права и об-
врски и треба да служи за доброто на поединецот и за-
едницата, а според ставот 3 никому не можат да му би-
дат одземени или ограничени сопственоста и правата 
кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен 
интерес утврден со закон.  

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање, видовите и содржината на плановите, изработу-
вањето и постапката за донесувањето на плановите, ка-
ко и другите прашања од областа на просторното и ур-
банистичкото планирање се уредени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ 51/2005, 137/2007, 
151/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 
144/2012).  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
Просторниот план на Република Македонија и на урба-
нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и поста-
пката за нивно изработување и донесување се уредени 
во посебен дел од Законот означен и насловен со "II. 
Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите од 
7 до 48. 

Согласно член 7 од Законот, во зависност од прос-
торот кој е предмет на планирањето, се донесуваат сле-
дниве планови:  

1) Просторен план на Република Македонија и  
2) урбанистички планови:  
- генерален урбанистички план,  
- детален урбанистички план,  
- урбанистички план за село и  
- урбанистички план вон населено место. 
Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, дета-

лен урбанистички план, се донесува за плански опфат 
за кој е донесен генерален урбанистички план. Детал-
ниот урбанистички план содржи текстуален дел и гра-
фички приказ на планските решенија на опфатот, како 
и нумерички дел со билансни показатели за планскиот 
опфат и за инфра-структурата.  

Според одредбата од членот 21 став 1 од Законот, 
на нацртот на плановите од членот 7 на овој закон се 
врши стручна ревизија со која се утврдува дека плано-
вите се изработени во согласност со одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 
Согласно став 5 на истиот член, забелешките од струч-
ната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а из-
работувачот на планот задолжително дава извештај за 
постапувањето по забелешките на стручната ревизија, 
до органот надлежен за донесување на планот. Струч-
ната ревизија и извештајот за постапувањето по забе-
лешките од стручната ревизија се составен дел на пла-
нот.  

Согласно член 22 став 1 од Законот, плановите од 
членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, од-
носно како нацрт на план и предлог на план. 

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 
за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-
штината спроведува јавна презентација и јавна анкета 
(став 1). Организирањето на јавната презентација и јав-
ната анкета на плановите од став 1 на овој член го 
врши градоначалникот на општината, по утврдување 
на нацртот на планот од страна на советот за кој прет-
ходно е добиено мислење од органот на државната уп-
рава надлежен за работите од областа на уредување на 
просторот (став 2). За спроведената јавна презентација 
и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната 
презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член 
се спроведува со излагање на планот на јавно место кое 
се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната ан-
кета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заин-
тересираните граѓани и правни лица од конкретното 
подрачје опфатено со планот можат да достават забе-
лешки, предлози и мислења на анкетни листови (став 
4). Јавната презентација е стручно презентирање на 
планот и се организира во простории и време што ќе го 
определи градоначалникот на општината (став 5). Спо-
ред став 6 на овој член, извештај од јавната анкета со 
образложение за прифатените и неприфатените забе-
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лешки за плановите од ставот 1 на овој член, изработу-
ва стручна комисија формирана од градоначалникот на 
општината, која е составена од три члена, и тоа: носи-
телот на изработка на планот, одговорно лице од оп-
штинската администрација надлежно за урбанистичко 
планирање и истакнат научен и стручен работник од 
областа на урбанистичкото планирање. Според став 7 
на овој член од Законот, извештајот е составен дел на 
одлуката за донесување на предлогот на планот, а сог-
ласно ставот 8 на истиот член, врз основа на извешта-
јот, комисијата е должна писмено да го извести секое 
лице кое поднело анкетен лист со образложение за 
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 
или предлози (став 9).  

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека 
времето и местото каде ќе биде изложен планот и спро-
ведувањето на јавната презентација и јавната анкета, 
задолжително се објавува со сопштение во јавните гла-
сила. Соопштението задолжително ги содржи подато-
ците, местоположба и површина на опфатот на планот. 

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 
членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на 
нацрт на план се дава мислење од органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот, заради согледување на степенот на 
усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-
вот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плано-
вите изработени во форма на предлог на план се дава 
согласност од органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на уредувањето на просторот, 
со која се потврдува дека плановите се изработени сог-
ласно со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон.  

Согласно член 31 став 1 од Законот, при изработу-
вање на плановите од членот 7 точка 2, архитектонско 
урбанистичкиот проект државна урбанистичка планска 
документација и локална урбанистичка планска доку-
ментација, задолжително се применуваат стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање, со кои се уре-
дуваат основите за рационално планирање, уредување 
и користење на просторот, заради создавање на услови 
за хумано живеење и работа на граѓаните. 

Тргнувајќи од наведените законски одредби,утврде-
ната фактичка состојба во однос на донесување на пла-
нот ,наводите од иницијативата, а имајќи ја предвид 
доставената документација за донесување на оспорена-
та одлука,при што доносителот на одлуката и по пове-
дување на постапката достави извод од нацрт-планот и 
извод од предлог- планот, Судот оцени дека оспорени-
от план не е донесен во постапка предвидена со Зако-
нот. 

8. Врз основа на наведеното,Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

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

 
У.бр. 106/2013 и 

У.бр.116/2013 
 

Претседател 
8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
 Елена Гошева, с.р. 

4859. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 70 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” број 70/1992), на седницата од-
ржана на 8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 1 од Критериумите за 

утврдување на пазарна вредност на недвижен имот во 
Општина Јегуновце, број 07-300/16 од 28.2.2013 го-
дина, донесени од Советот на Општина Јегуновце на 
седница од 28.02.2013 година, објавени во “Службен 
Гласник на Општина Јегуновце” број 47/2013 од 
1.3.2013 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по соп-
ствена иницијатива, а по повод претходно поднесена 
иницијатива од ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДООЕЛ од 
Јегуновце, со Решение У.бр. 152/2013 од 11 јуни 2014 
година, поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на член од актот, означен во точката 1 од 
оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член од актот со Уставот и Законот. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-
штина Јегуновце, на седницата одржана на ден 
28.2.2013 година, донел акт насловен како Критериуми 
за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот 
во Општина Јегуновцеги, број 07-300/16 од 28.2.2013 
година, објавени во „Службен гласник на Општина Је-
гуновце” број 47/2013 од 1.3.2013 година. 

Судот исто така утврди дека оспорениот член 1 од 
Критериумите уредува: 

 
А. ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 
Утврдена зона одговара на зоната од 

методологијата 
бодови 

1-ва зона XVIII ЗОНА 5 
  
Утврдена зона НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
1-ва зона Јегуновце, Вратница, Жилче, Шем-

шово, Прељубиште, Ратае, Сири-
чино, Јанчиште, Копанце, Бело-
виште, Подбреѓе, Ротинце, Туденце, 
Јажинце, Орашје, Рогачево и Старо 
Село  

 
Б. ПРАВНИ ЛИЦА 

 
Утврдена зона одговара на зо-

ната од методо-
логијата 

бодови 

1-ва зона XV ЗОНА 40 
   

 
Утврдена зона НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
1-ва зона Јегуновце, Вратница, Жилче, Шем-

шово, Прељубиште, Ратае, Сиричино, 
Јанчиште, Копанце, Беловиште, Под-
бреѓе, Ротинце, Туденце, Јажинце, 
Орашје, Рогачево и Старо Село 
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Спoред член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Со член 1 од Законот за даноците на имот („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 61/2004, 
92/2007, 102/2008, 35/2011 и 84/2012), е определено де-
ка предмет на уредување со Законот е начинот на ода-
ночувањето на следниве видови даноци на имот: данок 
на имот, данок на наследство и подарок и данок на 
промет на недвижности. 

Согласно член 4 став 1 од Законот, обврзник на да-
нокот на имот е правно и физичко лице сопственик на 
имотот. 

Со членот 5 став 1 од Законот е уредено дека осно-
ва на данокот на имот претставува пазарната вредност 
на недвижниот имот.  

Според став 2 од член 5 од Законот, утврдувањето 
на пазарната вредност на недвижниот имот, ја врши 
лице проценувач кое е вработено во единиците на ло-
калната самоуправа, а по барање на единците на локал-
ната самоуправа може да ја врши и лице кое е овластен 
проценувач.  

Според став 3 од член 5 на Законот, пазарната вред-
ност од ставот 1 на овој член се утврдува според Мето-
дологијата за утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот. 

Според ставот 4 од членот 5 од Законот, Методоло-
гијата за утврдување на пазарната вредност на недвиж-
ниот имот од ставот 3 на овој член ја пропишува Вла-
дата на Република Македонија, на предлог на министе-
рот за финансии, а според став 5 од наведениот член од 
Законот, контрола и ревизија на утврдувањето на па-
зарната вредност од ставот 2 на овој член, врши Ми-
нистерството за финансии. 

Со Методологијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижниот имот („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 50/2005, 40/2010, 46/2010 и 
183/2011), се утврдува пазарната вредност на недвиж-
ниот имот, како основа за пресметување на данокот на 
имот, данокот на наследство и подарок и данокот на 
промет на недвижности.  

Според членот 2 од Методологијата, пазарната 
вредност на имотот која може да се постигне во сло-
бодниот промет во моментот на настанување на даноч-
ната обврска се утврдува на видовите недвижен имот 
кои се подробно наведени во овој член (згради, зем-
јишта и други градежни објекти). 

Согласно член 3 од Методологијата, пазарната 
вредност на зградите, земјиштата и другите градежни 
објекти се утврдува во пресметковни бодови по м2 
функционална површина за зградите и другите градеж-
ни објекти и по м2 површина за земјишта, во зависност 
од видот на имотот и според основни и дополнителни 
елементи содржани во оваа методологија и во обрасци-
те кои се нејзин составен дел.  

Со останатите одредби од Методологијата пооддел-
но се уредува пресметувањето на пазарната вредност 
по видовите на имот. 

Конкретно член 12 став 1 од Методологијата уреду-
ва дека при утврдување на пазарната вредност на гра-
дежното земјиште се зема предвид: местоположбата на 
земјиштето (микро и макролокација), планираното од-
носно утврдено право на градење и степенот на уреде-
ност. 

Со член 16 од Методологијата е уреден начинот на 
утврдувањето на пазарната вредност според зоните. 

Според став 1 од наведениот член од Методологи-
јата, пазарната вредност според зоните се утврдува со 
пресметковните бодови по м2 функционална површина 
која се додава на утврдената градежна вредност нама-
лена за амортизација и тоа за: 

 
прва зона 600  
втора зона 550  
трета зона 500  
четврта зона 450  
петта зона 400  
шестта зона 350  
седма зона 300  
осма зона 250  
деветта зона 200  
десетта зона 150  
единаесетта зона 120  
дванаесетта зона 100  
тринаесетта зона 80  
четиринаесетта зона 50  
петнаесетта зона 40  
шеснаесетта зона 30  
седумнаесетта зона 15  
осумнаесетта зона 5 

  
Ставот 2 од членот 16 од Методологијата, опреде-

лува дека пресметувањето на пазарната вредност спо-
ред зоните на населените места од страна на општин-
ската администрација, администрацијата на општините 
во градот Скопје и администрацијата на градот Скопје, 
се врши според локални услови, односно според пости-
гнатите пазарни цени за пооделните видови недвижен 
имот во моментот на продажбата, а ако за тоа нема по-
датоци според податоците во годината која и претходи 
на годината за која се врши утврдување на данокот.  

Од наведените законски одредби и одредбите од 
Методологијата, произлегува дека во зависност од ви-
дот на недвижноста и останатите основни и дополни-
телни елементи содржани во Методологија, се утврду-
ва пазарната вредност на недвижноста која е основа за 
данокот на имот (член 5 став 1 од Законот) кој се плаќа 
од страна на даночниот обврзник.  

Советот на Општина Јегуновце на седницата од-
ржана на ден 28.2.2013 година, донел акт насловен ка-
ко Критериуми за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот во Општина Јегуновцеги, број 07-
300/16 од 28.2.2013 година, објавени во „Службен 
Гласник на Општина Јегуновце” број 47/2013 од 
1.3.2013 година. 

Со оспорениот член 1 од Критериумите, Советот на 
Општина Јегуновце, утврдил зони на населените места 
Јегуновце, Вратница, Жилче, Шемшово, Прељубиште, 
Ратае, Сиричино, Јанчиште, Копанце, беловиште, Под-
бреѓе, Ротинце, Туденце, Јажинце, Орашје, Рогачево и 
Старо Село, кои припаѓаат на Општината Јегуновце. 

Од табеларниот приказ во оспорениот член 1 од 
Критериумите, произлегува дека за наведените населе-
ни места е утврдена 1-ва зона, со тоа што за физичките 
лица сопственици на недвижен имот во наведените на-
селени места, утврдената 1-ва зона одговарала на XVIII 
зона од Методологијата - вреднувана со 5 бодови, до-
дека за правните лица сопственици на недвижен имот 
во истите наведени населени места, утврдената 1-ва зо-
на одговарала на XV зона од Методологијата - вредну-
вана со 40 бодови. 
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Критериумите во кои е содржан оспорениот член 1, 
се донесени на 28.2.2013 година, со нивна примена од 
1.3.2013 година (член 8 од Критериумите). 

Во конкретниот случај Советот на Општина Јегу-
новце, со оспорениот член 1 од Критериумите, за нед-
вижниот имот од населените места наведени во табе-
ларниот приказ содржан во наведениот оспорен член, 
како критериум за утврдување на пазарната вредност 
на недвижниот имот, предвидел да се цени дали соп-
ственикот на имот е физичко или правно лице. 

Законот за даноците на имот и Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижниот 
имот, не предвидува пресметувањето на пазарна вред-
ност на недвижен имот да се врши во зависност од ти-
туларот на сопственоста, туку во зависност од видот на 
имотот и според основни и дополнителни елементи 
содржани во Методологија и во обрасците кои се неј-
зин составен дел.  

Оттука, според Судот, не постои уставна оправда-
ност за нормативниот потег на доносителот на актот по 
однос оспорениот член 1 од Критериумите, а при состој-
ба на јасно уредена норматива за утврдување на пазар-
ната вредност на недвижниот имот во законските и под-
законските прописи од областа на даноците на имот.  

5. Од погоре наведените причини, Судот оцени де-
ка со вака уредниот член 1 од Критериумите се доведу-
ва во прашање начелото на владеење на правото, како 
една од темелните вредности на уставниот поредок, по-
ради што Судот оцени дека оспорениот член 1 од Кри-
териумите не е во согласност со одредбата од член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот и одредбите од Законот за 
даноците на имот.  

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

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

 
У.бр. 152/2013 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

4860. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за исплата на надомест 

на членовите на Управниот одбор на јавната локална 
библиотека „Илинден“ во Делчево бр.02-88/2, донесена 
од Управниот одбор на 14.9.2009 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива на Зорица Мановска директор на 
јавната локална библиотека „Илинден“ од Делчево зас-
тапувана од адвокатот Анета Темчева од Делчево, пове-
де постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на Одлуката означена воточката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за нејзината согласност со 
Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека Управниот од-
бор на јавната локална библиотека „Илинден“во Дел-
чево на 14.9.2009 година, донел Одлука за исплата на 
надоместок на членовите на Управниот одбор. 

Според член 1 од одлуката на членовите на Управни-
от одбор ќе им се исплатува надомест од 3000 денари на 
претседателот и по 2000 денари на другите членови. 

Според член 2 од одлуката,членовите на Управниот 
одбор ќе примаат надомест за секоја одржана седница. 

Според член 3 од одлуката,таа стапува во сила со 
денот на донесувањето. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот,покрај 
другите темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија е и владеењето на правото. 

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според член 1 од Законот за библиотеките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004, 
89/2008, 116/2010 и 51/2011) со овој закон се уредуваат 
вршењето на дејноста на библиотеките ,работењето на 
библиотеките, основањето, видовите библиотеки, орга-
низацијата, координација, стручните звања ,надзорот и 
други прашања што се од значење за вршење на деј-
носта на библиотеките во Република Македонија. 

Согласно членовите 3, 4 и 5 од наведениот закон, 
библиотеката е непрофитна установа од областа на 
културата која врши дејност од јавен интерес, при што 
на основањето, работата и престанокот на библиотеки-
те раководењето, управувањето, одлучувањето, финан-
сирањето и надзорот се применуваат одредбите на За-
конот за културата. 

Во членовите 11,12,13 и 14 од Законот за библиоте-
ките се уредени прашањата кои се однесуваат на осно-
вањето, раководењето, управувањето и финансирањето 
на локалните библиотеки.Орган на управување на ло-
калната библиотека е Управниот одбор кој го сочину-
ваат пет преставници кои ги именува советот на оп-
штините,од кои тројца се претставници од редот на ис-
такнати поединци од областа на културата и двајца 
претставници од редот на вработените во библиотекта. 

Според член 34 став 4 од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 
51/2011, 136/2012, 23/2013 и 187/2013) на претседате-
лот и на членовите на Управниот одбор на национална-
та установа (библиотека) им следува соодветен надо-
мест што го определува министерот за култура, а сог-
ласно членот 37 од законот, одредбите од овој закон 
што се однесуваат на националната установа, соодвет-
но се применуваат и на општинска-градска установа, 
особено за основање, работа, раководење, управување, 
одлучување и финансирање на националната установа, 
доколку со Законот за локалната самоуправа или со за-
кон за одделни дејности во културата поинаку не е ут-
врдено. 

Од анализата на наведените уставни и законски од-
редби произлегува дека библиотеката е јавна установа 
која врши дејност од јавен интерес и може да биде на-
ционална и локална при што како основач може да се 
јави државата односно Владата, единицата на локална-
та самоуправа и приватана која ја основа физичко или 
правно лице. Со библиотеката управува Управен одбор 
чии членови ги именува основачот. На членовите на 
Управниот одбор им следува надоместок кој го опреде-
лува основачот. 
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Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека на 
членовите на Управниот одбор им следува надомес-
ток.Од содржината на оспорената одлука, Судот ут-
врди дека во конкретниов случај Управниот одбор на 
јавната локална библиотека ги надминал овластувања-
та во смисла на тоа што тој за своите членови, а не ос-
новачот определил надоместок за присуство на седни-
ците на Управниот одбор, поради што Судот оцени де-
ка оспорената одлука не е во согласност со Уствот и за-
коните. 

6. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

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

 
У.бр. 153/2013 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

4861. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 15 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 151 став 5 во делот: „и доне-

сува решение со кое се забранува приредување на игри 
на среќа во таа деловна просторија во рок од десет го-
дини, а вршење на друга дејност во рок од една го-
дина“ од Законот за игрите на среќа и забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012 и 
27/2014). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на поединечните акти или дејствија преземени врз ос-
нова на одредбата од Законот означена во точка 1 од 
оваа одлука.  

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У. бр. 8/2014 од 11 јуни 2014 година поведе поста-
пка за оценување на уставноста на член 151 став 5 во де-
лот: “и донесува решение со кое се забранува приреду-
вање на игри на среќа во таа деловна просторија во рок 
од десет години, а вршење на друга дејност во рок од ед-
на година“ од Законот за игрите на среќа и забавните иг-
ри („Службен весник на Република Македонија” број 
24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012 и 27/2014), 
затоа што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со Уставот. Истовремено, до донесување на 
конечна одлука, Судот го запре извршувањето на поеди-
нечните акти или дејствија преземени врз основа на ос-
порената одредба од Законот.  

5. Судот на седницата утврди дека според член 151 
став 5 од Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри, ако во постапката на надзор од страна на овласте-
ното службено лице на Управата за јавни приходи се 
утврди дека во деловна просторија се приредуваат игри 

на среќа без издадена лиценца или дозвола или за која 
приредувачот на игри на среќа има добиено лиценца, 
односно дозвола, но не ги плаќа јавните давачки ут-
врдени со закон, овластеното службено лице врши за-
печатување на деловната просторија во која се прире-
дуваат игрите на среќа и донесува решение со кое се 
забранува приредување на игри на среќа во таа деловна 
просторија во рок од десет години, а вршење на друга 
дејност во рок од една година.  

6. Според член 8 став 1 алинеите 3 и 6 од Уставот, 
владеењето на правото и правната заштита на сопстве-
носта се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото 
на сопственост и правото на наследување, а според 
став 3 на истиот член, никому не можат да му бидат 
одземени или ограничени сопственоста и правата кои 
произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен ин-
терес утврден со закон. Согласно ставот 4 на овој член, 
во случај на експропријација на сопственоста или во 
случај на ограничување на сопственоста се гарантира 
праведен надомест кој не може да биде понизок од па-
зарната вредност. 

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

Според член 8 од Законот за сопственост и други 
стварни права („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010), соп-
ственикот има право својата ствар да ја држи, целосно 
да ја користи и да располага со неа по своја волја, до-
колку тоа не е спротивно на закон или на некое право 
на друго лице. Секој е должен да се воздржува од пов-
реди на правото на сопственост на друго лице.   

Од наведената уставна и законска регулатива про-
излегува дека сопственоста е право кое се гарантира со 
Уставот, а условите и начинот под кои може да се стек-
нува правото на сопственост се уредуваат со закон. Во 
оваа смисла, со Законот за сопственост и други стварни 
права, меѓу другото, се уредува и содржината и прав-
ното дејство на сопственоста. Содржината на правото 
на сопственост согласно овој закон ја сочинува правото 
на сопственикот да ја држи, да ја користи и да распола-
га со својата ствар, односно предмет. Одземање или ог-
раничување на сопственоста и на правата кои произле-
гуваат од неа се можни само во случај кога се работи за 
јавен интерес утврден со закон. Вака утврдената сод-
ржина на правото на сопственост подеднакво се проте-
га на сите носители на правото на сопственост. 

Со Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 171/12 и 27/2014), се уре-
дуваат видовите, условите и начинот на приредување 
на игрите на среќа и забавните игри (член 1).  

Според член 2 точка 1 од Законот, игри на среќа се 
игрите во кои учесниците имаат еднакви можности за 
стекнување на добивка со посредна или непосредна уп-
лата на одреден износ (влог), а резултатот од играта ис-
клучиво или претежно зависи од случајноста или од 
некој неизвесен настан во играта, а според точката 2 на 
истиот член, забавни игри се игрите на компјутери, си-
мулатори, видеоавтомати, флипери и други слични 
апарати кои се ставаат во погон со помош на пари, же-
тони или на друг начин, како и пикадо, билијарди и 
други слични игри во кои се учествува со уплата, а во 
кои учесникот не може да оствари добивка во пари, 
предмети или права, туку стекнува право на една или 
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повеќе бесплатни игри од ист вид, како и други игри од 
забавен карактер во кои се подразбира дека учесникот 
во забавните игри кој губи ги сноси трошоците за игра-
та или каде што уплатите (влоговите) и добивката се 
незначителни;  

Согласно член 3 став 3 од овој закон, постапката на 
вршење на надзор и контрола над спроведувањето на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон се врши согласно со Законот за инспекциски над-
зор и Законот за даночна постапка. 

Игрите на среќа, согласно член 7 од Законот, се 
приредуваат врз основа на лиценца, а забавните игри, 
наградните игри и интерактивните игри на среќа, сог-
ласно член 9 од истиот закон, се приредуваат врз осно-
ва на дозвола. 

Според член 13 став 1 од Законот, лиценцата, од-
носно дозволата за приредување на игрите на среќа, 
односно на забавните игри ќе му се одземе на приреду-
вачот на игрите на среќа, односно на забавните игри, 
ако се утврди дека:  

1) не почнал со приредување на играта во роковите 
утврдени со членот 10 на овој закон;  

2) не ги исполнува просторните и техничко-техно-
лошките услови утврдени со овој закон и подзаконски-
те акти донесени врз основа на овој закон;  

3) ги крши правилата на играта на среќа;  
4) не ги плаќа редовно надоместоците и посебните 

давачки утврдени со овој закон или на учесниците во 
игрите на среќа не им ги исплатува добивките;  

5) не допушта или на друг начин спречува надзор 
пропишан со овој закон или го отежнува спроведува-
њето на надзорот;  

6) неточно прикажува остварен промет;  
7) позајмува пари на учесниците во игрите на среќа;  
8) не постапува согласно со издадената лиценца, 

односно дозвола за приредување на играта на среќа и 
забавните игри;  

9) не депонира депозит или не обезбеди банкарска 
гаранција во случаите утврдени со членот 18 на овој за-
кон;  

10) кај приредувачот на играта на среќа томбола од 
затворен тип, игрите на среќа во казино, обложувални-
ца и автомат клуб се намалил депозитот или се активи-
рала банкарската гаранција под износот пропишан со 
овој закон, а приредувачот во рок од 48 часа не го на-
дополнил износот до полниот износ пропишан со овој 
закон;  

11) приредува обложување преку уплатно-исплатно 
место без решение од Министерството за финансии;  

12) не ја одржува висината на основната главнина 
на трговското друштво пропишана со овој закон и  

13) во други случаи утврдени со закон.  
Главата XII од Законот, носи наслов НАДЗОР (чле-

нови 150-155). Според член 150 став 1 од Законот, над-
зорот над спроведувањето на одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон го врши 
Управата за јавни приходи. Според став 2 на истиот 
член, инспекцискиот надзор го вршат овластени служ-
бени лица на Управата за јавни приходи.  

Според член 2 точка 2 Законот за инспекциски над-
зор („Службен весник на Република Македонија“ број 
50/10, 162/10, 157/11 и 147/13 и 41/2014), инспекциски 
надзор е надзор над примената на законите и прописи-
те донесени врз основа на закон во работењето на 
државните органи, единиците на локалната самоуправа 
и градот Скопје, јавните претпријатија, трговските 
друштва, установите и правните и физичките лица над 
кои се врши надзор, како и изрекување на инспекциски 

мерки и санкции со цел за отстранување на утврдените 
неправилности. Според точката 7 на овој член, инспек-
циски мерки се управните мерки и санкции предвидени 
со овој и со друг закон кои ги изрекуваат инспекторите 
при инспекцискиот надзор заради отстранување на ут-
врдените неправилности.  

Согласно член 25 став 1 од овој закон, во соглас-
ност со закон, заради отстранување на утврдените неп-
равилности, инспекторот има право и обврска на суб-
јектот на надзорот привремено да му забрани вршење 
на дејност, професија или должност (точка 3), привре-
мено да му одземе предмети и средства со кои е сторе-
но кривичното дело или прекршокот, во согласност со 
закон (точка 4), да му поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка (точка 5) и да му поднесе кри-
вична пријава или да поведе друга соодветна постапка 
(точка 6). Според ставот 2 на истиот член, заради от-
странување на утврдените недостатоци инспекторот 
може да врши и други овластувања и одговорности во 
согласност со закон.   

Според член 57 став 1 од Законот, кога инспекцис-
киот орган ќе утврди неправилности од поголем обем 
или неправилности со кои се загрозува животот или 
здравјето на луѓето или на животната средина и во дру-
ги случаи определени со закон, инспекторот привреме-
но ќе забрани вршење на дејност со запечатување на 
просториите, објектите, градилиштата, опремата, сред-
ствата за работа и други средства, до отстранување на 
неправилностите.   

Од анализата на наведената законска регулатива, 
произлегува дека законодавецот, со Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри, ги уредил видовите, усло-
вите и начинот на приредување на игрите на среќа и на 
забавните игри, при што утврдил и јасни правила за 
надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон. Во таа 
смисла, законодавецот, со оспорениот член 151 став 5 
од Законот, пропишал дека ако во постапката на надзор 
од страна на овластеното службено лице на Управата 
за јавни приходи се утврди дека во деловна просторија 
се приредуваат игри на среќа без издадена лиценца или 
дозвола или за која приредувачот на игри на среќа има 
добиено лиценца, односно дозвола, но не ги плаќа јав-
ните давачки утврдени со закон, овластеното службено 
лице врши запечатување на деловната просторија во 
која се приредуваат игрите на среќа и донесува реше-
ние со кое се забранува приредување на игри на среќа 
во таа деловна просторија во рок од десет години, а 
вршење на друга дејност во рок од една година.  

При ваква состојба со иницијативата се поставува 
прашање дали има уставна основаност законското ре-
шение за забрана за приредување на игри на среќа во 
деловната просторија, поради наведените причини, во 
рок од десет години, а вршење на друга дејност во рок 
од една година. 

Според Судот, наводите за неуставноста на оспоре-
ното законско решение се основани, поради следното: 

Законот за инспекциски надзор пропишува дека 
инспекциски мерки се управните мерките и санкции 
предвидени со овој и со друг закон кои ги изрекуваат 
инспекторите при инспекцискиот надзор заради от-
странување на утврдените неправилности. Кога 
инспекцискиот орган ќе утврди неправилности од по-
голем обем или неправилности со кои се загрозува жи-
вотот или здравјето на луѓето или на животната среди-
на и во други случаи определени со закон, инспекторот 
привремено ќе забрани вршење на дејност со запечату-
вање на просториите, објектите, градилиштата, опре-
мата, средствата за работа и други средства, до отстра-
нување на неправилностите.  
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Со Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
привремената забрана за вршење дејност организирање 
игри на среќа во конкретната деловна просторија е ут-
врдена на период од десет години, а привремената заб-
рана на вршење на било каква дејност во таа деловна 
просторија се утврдува на период од една година. Тоа 
значи дека законодавецот отстапил од принципот прив-
ремената забрана за вршење дејност со запечатување 
на просторијата или објектот да трае до отстранување 
на неправилностите кои биле причина за запечатување-
то на просторијата, како принцип утврден во Законот 
за инспекциски надзор, туку привремениот период на 
забрана за вршење на дејност во таа просторија ја ут-
врдил на единствен начин, со закон, без оглед на пери-
одот потребен за отстранување на причините за забра-
ната. Деловната просторија во која се врши дејноста 
игри на среќа може да биде во сопственост на вршите-
лот на оваа дејност, но исто така, може да биде во соп-
ственост и на други физички или правни лица, односно 
да се користи под закуп. Меѓутоа, законодавецот не 
направил дистинкција во однос на тоа дали вршителот 
на дејноста е истовремено и сопственик на просторија-
та или истата ја користи под закуп, со што оставил 
можност пропишаната мерка да го засега сопственикот 
на просторијата и во случаите кога тој не е вршител на 
дејноста и не го повредил Законот.  

Вака изречената управна мерка очигледно се одне-
сува на забрана за користење на деловната просторија, 
а не се однесува на вршителот на дејноста кој го прек-
ршил законот, но кој во дадената ситуација нема забра-
на да продолжи со вршење на истата дејност во друга 
деловна просторија. Оттука, произлегува дека изрече-
ната управна мерка значи забрана за користење на 
просторијата, што неспорно го засега сопственикот на 
просторијата, кој не мора да биде вршител на дејноста, 
но не значи привремена забрана за вршење на дејност 
на субјектот на надзорот (вршителот на дејноста).  

Според Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри, дејноста организирање игри на среќа и забавни 
игри се врши во простории кои треба да ги исполнат 
пропишаните услови. Приредувачот на игрите на среќа 
поднесува барање до Управата за јавни приходи за из-
давање на решение за утврдување на исполнувањето на 
просторните и техничко-технолошките услови и поста-
веноста на опремата за приредување на игрите на среќа 
и на забавните игри во деловната просторија, кон кое, 
помеѓу другото, приложува доказ за правото на соп-
ственост или правото на користење на деловната прос-
торија. Ваквото решение е услов за добивање лиценца, 
односно дозвола за приредување на игрите на среќа, 
односно на забавните игри. 

Доколку инспекцискиот надзор утврди дека игрите 
на среќа се приредуваат без издадена лиценца, логично 
следи запечатување на деловната просторија во која се 
приредуваат игрите, како интервентна мерка што ја 
предвидува Законот. Меѓутоа, забраната за приредува-
ње на игри на среќа во деловната просторија во период 
од десет години (забраната не се однесува само на за-
текнатиот приредувач на игрите, туку е општа) или 
вршење на било која друга дејност во просторијата во 
период од една година, според Судот, претставува не-
соодветна мерка која неспорно го ограничува сопстве-
никот на деловната просторија во остварување на пра-
вата од сопственоста, а која не мора да биде во дирек-
тна врска со приредувачот на игрите (кој може но не 
мора да биде сопственик на деловната просторија), по-
ради што и не ја оправдува целта за нејзиното востано-
вување. Ова од причина што сопственоста како инсти-

тут во себе содржи право на располагање, држење и ко-
ристење на стварта, а во конкретниов случај со забра-
ната за користење на деловната просторија, му се по-
пречува на сопственикот, и во ситуација кога не е 
вршител на дејноста приредување на игри на среќа, 
правото да ја користи просторијата за истата дејност со 
друг приредувач на игри на среќа или за било која дру-
га дејност, со што неспорно му се ограничува сопстве-
носта. Ваквата мерка единствено води кон повреда на 
слободата на пазарот и претприемништвото, кои се га-
рантирани со член 55 од Уставот и кои можат да се ог-
раничат со закон единствено заради одбрана на Репуб-
ликата, зачувувањето на природата, животната средина 
или здравјето на луѓето, што во дадената ситуација не е 
случај. 

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

Имајќи ја предвид одредбата од член 33 од Уставот 
произлегува дека секој има уставна обврска да ги на-
мирува јавните давачки и дека во рамките на начинот 
на плаќање на јавните давачки постојат законски меха-
низми за нивно исполнување.  

Поаѓајќи од наведената уставна одредба, а имајќи 
предвид дека со член 3 став 3 од Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри законодавецот пропишал де-
ка постапката на вршење на надзор и контрола над 
спроведувањето на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон се врши согласно со Законот 
за инспекциски надзор и Законот за даночна постапка, 
според Судот, мерката забрана за вршење на дејност во 
деловна просторија во која се приредуваат игри на сре-
ќа за која приредувачот на игри на среќа има добиено 
лиценца, односно дозвола, но не ги плаќа јавните да-
вачки утврдени со закон, излегува надвор од соодвет-
ните законски механизми за исполнување на обврската 
за плаќање на јавни давачки и претставува несоодветна 
мерка која нема оправдување и која доведува до состој-
ба исполнувањето на обврската на лицето од одреден 
статус (обврзник за плаќање јавни давачки) да влијае 
на остварувањето на право од друг статус (сопстве-
ност), на истото или дури на трето лице, што е уставно 
недопуштено. Тоа води кон повреда на начелото на 
владеењето на правото, кон ограничување на сопстве-
носта и правата кои произлегуваат од неа и кон повре-
да на слободата на пазарот и претприемништвото, кои 
се уставно гарантирани.  

Дополнително, според Судот, оспорената одредба 
не го задоволува критериумот на јасна и прецизна нор-
ма како нужен елемент за обезбедување на владеењето 
правото. Ова затоа што без прецизирање што се под-
разбира под: „не ги плаќа јавните давачки“, односно 
без конкретно определување кои се тие јавни давачки 
предвидени со закон чие неплаќање повлекува исклу-
чително строга санкција – забрана за користење на де-
ловната просторија во период од десет години, остава 
простор за арбитрерност во примената на одредбата, 
што не е дозволено. Создадената норма треба да биде 
лесно разбирлива и за оној што ја креирал, но исто така 
и за оние што ја применуваат и оние на кои се одне-
сува, што во дадената ситуација не е случај.  

Со оглед дека вршењето дејност организирање игри 
на среќа, односно плаќањето на јавни давачки утврде-
ни со закон, чие непочитување е основа за изрекување 
на мерката забрана на користење на деловната просто-
рија, не се утврдени со закон како јавен интерес кој 
согласно член 30 став 3 од Уставот би го оправдал ог-
раничувањето на сопственоста, произлегува дека наве-
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дената забрана за користење на деловната просторија, 
несомнено претставува ограничување на сопственоста 
и правата кои произлегуваат од неа, без за тоа да по-
стои јавен интерес утврден со закон, што уставно-прав-
но не е дозволено. Ова поради тоа што наведената ус-
тавна норма не дава уставен основ законодавецот без 
постоење на јавен интерес, да регулира по сила на за-
кон ограничување на сопственоста која како институт 
во себе содржи право на располагање, држење и корис-
тење на стварта по диспозиција на сопственикот, како 
што е во конкретниот случај.  

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
151 став 5 во делот: “и донесува решение со кое се заб-
ранува приредување на игри на среќа во таа деловна 
просторија во рок од десет години, а вршење на друга 
дејност во рок од една година“ од Законот за игрите на 
среќа и забавните игри не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3, член 30, член 51 и член 55 став 3 од 
Уставот. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.   

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Елена Го-
шева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, 
Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старо-
ва и Владимир Стојаноски.  

 
У.бр. 8/2014 Претседател 

15 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

4862. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 4-а и член 21-в од Законот за 

регистрирање на готовински плаќања („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 31/2001, 42/2003, 
40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 
171/2010, 185/2011, 6/2012, 79/2013 и 188/2013).  

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.10/2014 од 30 април 2014 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членовите од 
Законот означени во точката 1 од оваа одлука. Поста-
пката беше поведена затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорените чле-
нови со одредбите од Уставот на Република Македо-
нија.  

4. Судот на седницата утврди дека во член 4-а од 
Законот е предвидено дека ако даночниот обврзник на 
купувачот на доброто, односно корисникот на услугата 
во моментот на предавањето на доброто, односно на 
извршувањето на услугата не му издаде фискална 
сметка, купувачот на доброто, односно корисникот на 
услугата, нема обврска да ја плати цената на доброто, 
односно цената на услугата.  

Според член 21-в од истиот закон глоба во износ од 
20 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичко лице – купувач на добро, односно корисник на 
услуга доколку не побара фискална сметка или фискал-
ната сметка не ја чува до 15 метри од напуштањето на 
местото на прометот на доброто, односно на услугата 
(член 6 став 1).  

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот 
владеењето на правото и слободата на пазарот и прет-
приемништвото се едни од темелните вредности на ус-
тавниот поредок на Република Македонија.  

Според член 11 став 1 од Уставот физичкиот и мо-
ралниот инегритет на човекот се неприкосновени. 

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

Според член 55 ставови 1 и 2 од Уставот, се гаран-
тира слободата на пазарот и претприемништвото. Ре-
публиката обезбедува еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот. Републиката презема мерки про-
тив монополското однесување на пазарот. 

Во член 112 став 3 од Уставот на Република Маке-
донија, се предвидува дека одлуките на Уставниот суд 
се конечни и извршни. 

Уставниот суд на Република Македонија со Одлука 
У.бр.236/2006 од 2 мај 2007 година, а потоа и со Одлу-
ка У.бр.5/2012 од 7 ноември 2012 година завзел став по 
конкретното прашање по однос на основаноста на сод-
ржината на сега оспорениот член 4-а од Законот,(која 
содржина била дел од член на Законот со друга нуме-
рација) кое сега повторно се покренува со иницијатива 
на Стамен Филипов од Скопје, кој, истотака, бил под-
носител на иницијативите по кои Уставниот суд со на-
ведените одлуки се произнел и завзел став дека оспоре-
ната одредба не била во согласност со Уставот и како 
таква била отстранета од правниот поредок. 

Од анализата на оспорениот член 4-а од Законот, 
според Судот истиот основано може да се доведе под 
сомнение по однос на уставните одредби на кои се ука-
жува во иницијативата, а поради следново:  

Согласно член 2 од Закон за регистрирање на гото-
вински плаќања, даночните обврзници кои вршат про-
мет на добра и промет на услуги за кој плаќањето не се 
извршува по банкарски пат (во натамошниот текст: го-
товински плаќања), должни се да воведат и користат 
одобрен фискален систем на опрема за регистрирање 
на готовински плаќања и задолжително да издаваат 
сметка за извршениот промет, односно услугата (во на-
тамошниот текст: фискална сметка).  

Согласно член 6 од Законот, купувачот на доброто, 
односно корисникот на услугата е должен да побара 
фискална сметка и истата да ја чува до 15 метри од на-
пуштањето на местото на прометот на доброто, однос-
но на услугата, заради контрола (став 1). Кога местото 
на прометот на добро, односно услуга се наоѓа во заед-
нички простории со други објекти, на пазар или во сос-
тав на трговски комплекс, како место на напуштање се 
смета напуштањето на објектот од заедничките просто-
рии, пазарот, односно трговскиот комплекс (став 2).  

Во член член 8 од Законот е определено дека, фис-
кална сметка се состои од бонов и контролен траг кои 
се идентични и се запишуваат истовремено. Исечок од 
боновиот траг се дава на купувачот на добро, односно 
на корисникот на услуга, а контролниот траг го зад-
ржува даночниот обврзник. Даночниот обврзник е дол-
жен контролниот траг од фискалната сметка да ја чува 
во објектот пет години од датумот на последната опе-
рација.  
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Во член 11 став 2 од Законот е определено дека, да-
ночниот обврзник е должен да воведе и да користи 
фискална апаратура за секое работно место од каде 
што се извршува прометот на добра или услуги кои го-
товински се наплатуваат.  

Согласно член 12 став 1 од Законот, забранет е про-
метот на добро или услуга кој не се врши преку монти-
ран и воведен во користење систем на фискална оп-
рема, освен во случаите кога е потребен ремонт или 
поправка на фискалната апаратура, а обврзникот не е 
должен да поседува резервна фискална апаратура.  

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби произлегува дека фискалната сметка е доку-
мент издаден од фискален апарат со кој се потврдува 
плаќањето на цената на доброто, односно услугата, во 
моментот на предавањето и плаќањето на доброто, од-
носно на извршувањето и плаќањето на услугата. 
Сметката се состои од боновиот траг што се дава на ку-
пувачот на добро, односно на корисникот на услуга и 
контролен траг што го задржува даночниот обврзник, 
во овој случај продавачот на доброто или давателот на 
услугата.  

Со оспорениот член 4-а од Законот, законодавецот 
предвидува законска можност за ослободување од об-
врската на граѓанинот да ја плати цената на доброто, 
односно цената на услугата ако во моментот на преда-
вањето и плаќањето на доброто, односно на извршува-
њето и плаќањето на услугата не му биде издадена 
фискална сметка.  

Со оглед на фактот што државата преку воведува-
њето на системот на фискализација и регистрирање на 
готовинските плаќања има за цел сузбивање на т.н. си-
ва економија, преку евиденција на остварен готовински 
промет и соодветно оданочување, според Судот,, од-
браното средство со давање можност на граѓаните да 
не платат за купеното добро, односно реализирана ус-
луга во случај кога нема да добијат фискална сметка не 
е соодветно по однос на целта што се сака да се пости-
гне.  

Имено, на пазарот како учесници во секоја купоп-
родажба или услуга се јавуваат купувачите, односно 
примателите на услугата и продавачите, односно дава-
телите на услугата, при што секој од учесниците има 
точно определени права и обврски. Од така настанати-
от однос, државата остварува приход од наплатените 
даноци.  

Според мислењето на Судот, кое кореспондира со 
ставот на Уставниот суд во претходно донесената од-
лука по однос на ова правно прашање, дадената мож-
ност од оспорената одредба не е во согласност со вос-
поставените правила што владеат на пазарот на добра и 
услуги кои неминовно бараат цената на купеното 
добро, односно направената услуга да биде платена во 
моментот на предавање на доброто, односно извршува-
њето на услугата, како што впрочем предвидел и член 
4 став 2 од Законот, со што се заокружува воспоставе-
ниот однос помеѓу купувач и продавач или примателот 
и давателот на услугата. Оттаму, наметнатото решение 
со оспорената одредба не кореспондира со целината на 
член 4 од Законот и особено со ставот 2 од истиот член 
од Законот, кој предвидува фискална сметка да му се 
издаде на купувачот на доброто, односно на корисни-
кот на услугата во моментот на предавањето и плаќа-
њето на доброто, односно на извршувањето и плаќање-
то на услугата.  

Во спротивно, како што предвидува оспорената од-
редба од Законот, со неплаќањето на договорената или 
претходно утврдена цена доаѓа до правно нереализира-

ни пазарни односи, доаѓа до несигурност на воспоста-
вените односи на пазарот, заради дисбалансот помеѓу 
применото и даденото, со што се доведува во прашање 
владеењето на правото како темелна вредност на устав-
ниот поредок на Република Македонија од член 8 став 
1 алинеја 3 од Уставот.  

Исто така, ваквото законско решение апсолутно не 
е во согласност со владеењето на правото, како темел-
на вредност на уставниот поредок да се стекнува соп-
ственост над конкретно добро без да притоа се плати 
купопродажна цена за истото или да се добие услуга 
без да се плати за неа. На овој начин, постои можност 
да се поттикне своевидно беззаконие и да се охрабрат 
граѓаните да стекнуваат добра или остваруваат услуги 
без да платат и тоа токму од оние продажни или ус-
лужни места каде што не се издаваат фискални сметки.  

Притоа, неспорно е дека државата има уставно ов-
ластување да ја утврдува својата политика во пазарни-
те законитости и даночната политика и за нивното 
спроведување да утврдува соодветни мерки. Во таа на-
сока државата има право да преоценува дали одредени 
мерки ги даваат очекуваните резултати, во случајот 
забраната за вршење на дејност или пак глобата. Во 
случај да не ги постигне очекуваните резултати, држа-
вата, исто така има уставно право да воведува и нови 
мерки, покрај постојните, меѓутоа, тоа не може истов-
ремено да резултира со последици по вообичаениот на-
чин на однесување на граѓаните кога се учесници во 
пазарните односи според воспоставените законитости.  

Следствено на тоа, примарната цел на законодаве-
цот што сака да ја постигне со оспорената одредба не 
може да биде охрабрување на граѓаните да не ги почи-
туваат пазарните законитости. Оттаму, законодавецот, 
при воведувањето на нови мерки мора да пронајде ба-
ланс меѓу општите интереси на заедницата да ја реали-
зира намерата за фискализација на државата и да ги 
прибере планираните даноци и гарантираните права на 
граѓанинот да биде рамноправен учесник во правно 
уредени и издржани пазарни односи, со почитување на 
соодносот помеѓу применото и даденото. Сигурно е де-
ка таквата рамнотежа во овој случај не се постигнува, 
со наметнатата улога на граѓаните, наместо државата и 
нејзините органи, да бидат контролори на оние кои не 
ја почитуваат фискалната и даночната регулатива.  

Според тоа, ослободувањето од обврската да се 
плати доброто предмет на купопродажба или направе-
ната услуга во случај кога даночниот обврзник не изда-
ва фискална сметка не води кон почитување на владее-
њето на правото и слободата на пазарот и претприем-
ништвото, како темелни вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија утврдени во членот 8 
став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот. Во крајна линија, со ос-
порената одредба не може основано да се очекува и це-
лосно исполнување на уставната должност за плаќање 
на даноците и другите јавни расходи од страна на да-
ночните обврзници што не поседуваат фискални апара-
ти или пак не издаваат фискални сметки, како што е ут-
врдено во членот 33 од Уставот.  

Оттаму, според Судот оспорената одредба на член 
4-а од Законот основано може да се доведе под сомне-
ние по однос на член 8 став 1 алинеи 3 и 7, член 33 и 
член 55 став 1 и 2 од Уставот. 

Што се однесува до оспорениот член 21-в од Зако-
нот, ставот на Судот по ова правно прашање е изразен 
во Одлука на Судот У.бр.49/2007 од 19 септември 2007 
година, во која се дадени следните аргументи, кои и во 
овој предмет се целосно прифатливи. 
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Според член 4 од Законот, фискална сметка, во 
смисла на овој закон, е документ со кој се потврдува 
плаќањето на цената на доброто, односно услугата из-
дадена од фискална апаратура (став 1). 

Фискална сметка се издава на купувачот на доб-
рото, односно на корисникот на услугата во моментот 
на предавањето и плаќањето на доброто, односно на 
извршувањето и плаќањето на услугата (став 2). 

Согласно член 6 од Законот, купувачот на доброто, 
односно корисникот на услугата е должен да побара 
фискална сметка и истата да ја чува до 15 метри од на-
пуштањето на местото на прометот на доброто, однос-
но на услугата, заради контрола (став 1). Кога местото 
на прометот на добро, односно услуга се наоѓа во заед-
нички простории со други објекти, на пазар или во сос-
тав на трговски комплекс, како место на напуштање се 
смета напуштањето на објектот од заедничките просто-
рии, пазарот, односно трговскиот комплекс (став 2). 

Во член 8 од Законот е определено дека, фискална 
сметка се состои од бонов и контролен траг кои се 
идентични и се запишуваат истовремено. Исечок од бо-
новиот траг се дава на купувачот на добро, односно на 
корисникот на услуга, а контролниот траг го задржува 
даночниот обврзник. Даночниот обврзник е должен 
контролниот траг од фискалната сметка да ја чува во 
објектот пет години од датумот на последната опера-
ција. 

Во член 11 став 2 од Законот е определено дека, да-
ночниот обврзник е должен да воведе и да користи 
фискална апаратура за секое работно место од каде 
што се извршува прометот на добра или услуги кои го-
товински се наплатуваат. 

Согласно член 20-а од Законот, управата за јавни 
приходи, врши инспекциски надзор над спроведувањс-
то и примената на овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон. Управата за јавни приходи врши 
инспекциски надзор преку даночните инспектори, сог-
ласно со Законот за утврдување и наплата на јавните 
приходи. Доколку при вршењето на инспекцискиот 
надзор, даночниот инспектор утврди дека даночниот 
обврзник не вовел и не користи одобрен фискален сис-
тем на опрема за регистрирање на готовински плаќања, 
односно прометот од продажбата на добра или проме-
тот на услуги не го регистрира преку фискалниот сис-
тем на опрема, ќе донесе времено решение со кое на 
даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност 
во траење од 30 дена. Доколку даночниот обврзник во 
рокот определен со решението во став 3 на овој член, 
не ги отстрани утврдените незаконитости, даночниот 
инспектор, ќе донесе решение за забрана на вршење на 
дејност во траење од 90 дена.  

Според член 23 од Законот, ако купувачот на доб-
рото, односно корисникот на услуга набави добра или 
користи услуга, а не земал фискална сметка (член 6 
став 1) на самото место од страна на инспекторот, за 
сторен прекршок ќе му биде изречена глоба во износ 
од 100 евра во денарска противвредност. Доколку ку-
пувачот, односно корисникот од ставот 1 на овој член 
не ја плати глобата на самото место, ќе му се врачи по-
кана за плаќање на глобата во рок од осум дена од де-
нот на врачување на поканата. 

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби произлегува дека фискалната сметка е доку-
мент со кој се потврдува плаќањето на цената на доб-
рото, односно услугата издадена од фискална апара-
тура, во моментот на предавањето и плаќањето на доб-
рото, односно на извршувањето и плаќањето на услу-
гата. Сметка се состои од боновиот траг што се дава на 

купувачот на добро, односно на корисникот на услуга 
и контролен траг што го задржува даночниот обврзник, 
во овој случај продавачот на доброто или давателот на 
услугата.  

Според Судот, поседувањето на фискална сметка 
по направена купопродажба или пак завршена услуга 
има своја функција во настанатиот правен промет. По-
седувањето и чувањето на фискалната сметка, како за-
конска обврска од членот 6 од Законот, до 15 метри од 
напуштањето на местото на прометот на доброто, од-
носно на услугата, заради контрола може да се прифа-
ти како рационално, корисно законско решение кое оди 
во правец на заштита на правата на граѓаните купу-
вачи, односно корисници на направена услуга. Ова од 
причина што презентирање на фискалната сметка во 
случај на контрола може да послужи како доказ, пот-
врда за легално направена трансакција. Во дадени си-
туации, фискалната сметка може да послужи и за рек-
ламација на скриени или нескриени мани на произво-
дот, според правилата на облигационите односи вооп-
што или според трговските правила, како и за оствару-
вање на права по основ на дадена гаранција. Оттаму, 
непоседувањето на фискална сметка, во сферата на гра-
ѓанските односи, може да се рефлектира само преку 
трпење на граѓански последици и тоа заради сопствен 
ризик на купувачот/примателот на услугата. Меѓутоа, 
тоа не може да се каже и за предвидените прекршочни 
последици, според оспорениот член 21-в од Законот. 

Имено, според член 5 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2006), прекршокот е противправно дело кое со закон 
е определено како прекршок, чии облежја се определе-
ни со закон и за кое е предвидена прекршочна сан-
кција. Оттаму, неопходно е да се утврди во што се сос-
тои противправното однесување на граѓанинот купу-
вач/примател на услуга што неминовно бара да биде 
санкционирано со цел да се постигне почитување на 
воспоставениот правен поредок.  

При градењето на правното мислење Судот го има-
ше во вид и фактот дека со оспорената одредба законо-
давецот, заради битието на прекршокот, го санкциони-
ра купувачот/корисникот на услугата за непоседување 
на фискална сметка, заради сторено противправно, не-
морално дејствие, а таквата противправност или немо-
ралност, според убедувањето на Судот, единствено мо-
же да има за последица потешкотии за граѓаните во ос-
тварување на евентуалните граѓански облигациони по-
барувања или докажување на легално на законит начин 
стекната сопственост на стока. Друго оправдување или 
друга легитимна цел од поседување на фискална смет-
ка при контрола не може да се согледа. Особено што 
преку поседувањето на фискална сметка не може во 
никој случај да се сузбие сивата економија, како крајна 
цел на законодавецот при воведувањето на фискализа-
цијата.  

Според тоа, ако државата преку воведувањето на 
системот на фискализација и регистрирање на готовин-
ските плаќања има за цел сузбивање на т.н сива еконо-
мија, преку евиденција на остварен готовински промет 
и соодветно оданочување не може да се прифати дека 
предвидениот прекршок со кој се казнуваат граѓаните 
потрошувачи за непоседување на сметка преставува 
правно оправдана рационална мерка.  

Понатаму, според Судот со ова законско решение 
содржано во членот 21-в од Законот, се доведува во 
прашање принципот на владеењето на правото, како 
темелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија, прекршочно да се казнува граѓанинот, 
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потрошувач кој во моментот на контрола не поседува 
фискална сметка, меѓу другото и од причина што со ва-
ка предвиденото казнување во никој случај не може да 
се реализира уставната обврска на граѓаните од членот 
33 од Уставот. Ова од причина што, според оваа устав-
на одредба секој е должен да плаќа данок и други јавни 
давачки и да учествува во намирувањето на јавните 
расходи на начин утврден во закон. Во случајот тоа е 
Законот за регистрирање на готовински плаќања, кој во 
членот 8 како даночен обрзник го дефинира продава-
чот/односно давателот на услугата, а не купувачот/при-
мател на услугата. Уште повеќе што даночниот обврз-
ник продавач/давател на услугата според наведената 
одредба е должен контролниот траг од фискалната 
сметка (делот што останува кај него) да го чува во об-
јектот пет години од датумот на последната операција. 

Притоа, за Судот не е спорно дека државата има ус-
тавно овластување да ја утврдува својата политика во 
пазарните законитости, даночната политика и прекр-
шочната свера и за нивното спроведување да утврдува 
соодветни мерки. Во таа насока државата има право да 
цени спрема кој учесник во правните односи треба да 
се преземаат мерки и какви треба да бидат тие мерки за 
да се постигнат очекуваните резултатити во сферата на 
фискализацијата и наплатата на даноците, како леги-
тимни цели од јавен или општ интерес. Меѓутоа, тоа во 
никој случај не можат да бидат мерки што немаат свое 
оправдување во системот на владеење на правото и 
имаат за последица санкцинирање на граѓаните за деј-
ствие што нема карактер на противправно, неморално 
однесување на граѓаните учесници во воспоставените 
пазарни односи. 

Законодавецот, преку оспорената одредба, неможе 
да постигне баланс меѓу општите интереси на заедни-
цата да ја реализира намерата за фискализација на 
државата и да ги прибере планираните даноци и почи-
тување на владеењето на правото, како темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија 
утврдена во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Во 
крајна линија, со оспорената одредба не може воопшто 
да се очекува и целосно исполнување на уставната 
должност за плаќање на даноците и другите јавни рас-
ходи на начин утврден со закон, од страна на даночни-
те обврзници, во овој случај продавачи/даватели на ус-
луги, како што е утврдено во членот 33 од Уставот.  

Оттука, Судот оцени дека оспорениот член 21-в од 
Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 
член 33 од Уставот. 

Имајќи ја во вид направената уставно-судска ана-
лиза, според Судот основани се тврдењата на подноси-
телот на иницијативата дека оспорените членови од За-
конот- 4-а и 21-в, не се во согласност со член 8 став 1 
алинеи 3 и 7, член 33, член 55, како и со член 112 став 
3 од Уставот на Република Македонија, бидејќи не се 
почитувани одлуките на Уставниот суд кои се конечни 
и извршни.  

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

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

 
У.бр. 10/2014 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

4863. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 8 октомври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 3 став 1 во делот: „и дру-

гите прописи што ги уредуваат правата од работниот 
однос“ и став 3 во делот: „и другите прописи што ги 
уредуваат правата од работен однос“ од Законот за 
судска служба („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.43/2014). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 53/2014 од 11 јуни 2014 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 во 
делот: „и другите прописи што ги уредуваат правата од 
работниот однос“ и став 3 во делот: „и другите пропи-
си што ги уредуваат правата од работен однос“ од За-
конот за судска служба („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.43/2014), затоа што основано се пос-
тави прашањето за нивната согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 3 
став 1 од Законот за судска служба, судските службе-
ници правата од работен однос ги остваруваат согласно 
со овој закон, колективните договори и другите пропи-
си што ги уредуваат правата од работен однос. Според 
став 3 од истиот член, судската полиција правата од ра-
ботен однос ги остварува согласно со овој закон, Зако-
нот за судовитe, колективните договори и другите про-
писи што ги уредуваат правата од работен однос.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е темелна вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија. 

Согласно член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективен договор. 

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

Со Законот за судска служба се уредуваат правата, 
должностите, одговорностите на судските службеници, 
системот на плати и надоместоци на плати на судските 
службеници (член 1). 

Според член 3 став 1 од Законот, судските службе-
ници се лица со статус на административен службеник 
кои во судовите вршат стручни, административни, ин-
форматички, технички, статистичко-аналитички и ма-
теријално-финансиски работи во согласност со овој и 
друг закон. Судските службеници правата од работен 
однос ги остваруваат согласно со овој закон, колектив-
ните договори и другите прописи што ги уредуваат 
правата од работен однос.  

Според став 3 на истиот член, судската полиција е 
служба која ги обезбедува објектите, имотот и лицата и 
го одржува редот во судскиот простор. Судската поли-
ција правата од работен однос ги остваруваат согласно 
со овој закон, Законот за судовитe, колективните дого-
вори и другите прописи што ги уредуваат правата од 
работен однос.   



 Стр. 22 - Бр. 156                                                                             24 октомври 2014 
 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
наведената категорија на судски службеници правата 
од работен однос ги остваруваат согласно одредбите на 
овој закон, колективните договори и другите прописи 
што ги уредуваат правата од работен однос, а припад-
ници на судската полиција правата од работен однос ги 
остваруваат согласно со овој закон, Законот за судо-
вите, колективните договори и другите прописи што ги 
уредуваат правата од работен однос. 

Уставната определба во член 32 став 5 од Уставот 
јасно утврдува дека остварувањето на правата на вра-
ботените од работен однос се уредуваат со закон и со 
колективен договор.  

Наспроти тоа, во оспорените делови на член 3 став 
1 и став 3 од Законот за судска служба, се пропишува 
дека правата од работен однос, покрај со закон и колек-
тивен договор, се остваруваат и согласно со другите 
прописи што ги уредуваат правата од работен однос. 

Поимот „пропис“ ги опфаќа сите видови на акти, 
односно закони и подзаконски акти, кои според своите 
овластувања ги донесуваат различни органи и тела, ко-
га за тоа се овластени со закон. Оттука, произлегува 
дека определбата во оспорените одредби според кои 
правата од работен однос се остваруваат и со други 
прописи што ги уредуваат правата од работен однос, 
претставува премногу широк и неопределен правен 
поим, кој може да се подразбере дека упатува на при-
мена на други закони, што од уставно правен аспект не 
е спорно, но и да се подразбере како упатување на под-
законски акти донесени во функција на разработка на 
одреден закон, за што нема уставна основаност. 

Со оглед дека остварувањето на права од работен 
однос може да се остварува единствено во согласност 
со закон и со колективен договор, а не и со подзакон-
ски прописи, произлегува дека законската определба 
во оспорените одредби, остварувањето на правата од 
работен однос да биде и согласно со други прописи 
што ги уредуваат правата од работен однос, остава 
можност правата од работен однос да се остваруваат во 
согласност со подзаконски акти, што нема уставна ос-
нованост.  

Поради наведеното, Судот оцени дека член 3 став 1 
во делот: „и другите прописи што ги уредуваат правата 
од работен однос“ и став 3 во делот: „и другите пропи-
си што ги уредуваат правата од работен однос“ од За-
конот за судска служба, не се во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3, член 32 став 5 и член 51 од Уставот. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

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

 
У.бр. 53/2014 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

4864. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 8 октомври 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВААТ член 8, член 47 став 5 и член 

117 ставови 1 и 4, од Колективниот договор на АД во 
државна сопственост за вршење на дејноста давател на 
услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. 
Скопје, под бр. 02-103/1 од 17.1.2014 година, склучен 
помеѓу синдикалните организации при М-НАВ А.Д. – 
Скопје Контрола на летање (ССКЛ) и Воздухопловен 
персонал (СВП) и Управниот одбор на М-НАВ А.Д. 
Скопје. 

2. Оваа Одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр. 73/2014 oд 25 јуни 2014 и 2 јули 2014 го-
дина, година поведе постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на член 8, член 47 став 5 и член 
117 ставови 1 и 4, од Колективниот договор на АД во 
државна сопственост за вршење на дејноста давател на 
услуги на воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. 
Скопје, под бр. 02-103/1 од 17.1.2014 година, склучен 
помеѓу синдикалните организации при М-НАВ А.Д. – 
Скопје Контрола на летање (ССКЛ) и Воздухопловен 
персонал (СВП) и Управниот одбор на М-НАВ А.Д. 
Скопје, бидејќи основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 8 од 
Колективниот договор, за потребата за прием на нови 
работници одлучува работодавачот. Пред пополнување 
на слободните работни места по пат на конкурси или 
огласи, работодавачот ќе утврди дали постои можност 
за пополнување на работните места од страна на по-
стоечките работници. За таа намена работодавачот мо-
же да користи интерно огласување. Доколку слободни-
те работни места не можат да се пополнат од страна на 
постоечките работници, истите се пополнуваат со обја-
вување на јавен оглас во дневниот печат. Интерниот 
оглас ќе биде објавен на огласните табли на работода-
вачот и на интернет страницата на работодавачот. 

Според оспорениот член 47 став 5 од Колективниот 
договор, во согласност со одредбите од овој член се ут-
врдуваат коефициентите за различните звања. Истите 
претставуваат службена тајна, а се дефинирани во 
анекс 1 кој претставува составен дел на овој колекти-
вен договор. 

Оспорениот член 117 став 1 предвидува дека на 
синдикалните претставници, за време на извршување 
на таа должност и две години по престанување на 
должноста, без нивна согласност односно без соглас-
ност од репрезентативниот синдикат, не е можно:  

- да им се откаже договорот за вработување;  
- да се распоредат на друго работно место;  
- на некој друг начин да се стават во понеповолна 

положба во однос на другите работници. 
Во ставот 4 од истиот член е определено дека Син-

дикатот се обврзува на работодавачот да му достави 
усогласен попис на претставниците што ја уживаат 
заштитата од овој член. На синдикатот кој има најго-
лем број членови му припаѓа право на два носитела на 
тоа право, а останатите синдикати имаат право на по 
еден носител на правото од овој Колективен договор. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија.  

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви.  



24 октомври 2014  Бр. 156 - Стр. 23 

 
 

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. Сог-
ласно став 3 од истиот член, секој има право на соод-
ветна заработувачка, а согласно став 5, остварувањeto 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

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

Работните односи се регулирани со Законот за ра-
ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 
130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13 
и 25/13), 170/2013). 

Согласно Уставот и Законот за работните односи 
(член 1 став 2) работните односи се уредуваат покрај 
со закон, колективен договор и договор за вработу-
вање. 

Според член 203 од Законот, колективен договор се 
склучува како општ на ниво на Република, посебен на 
ниво на гранка односно оддел, согласно со Национал-
ната класификација на дејности и поединечен на ниво 
на работодавач. 

Во членот 206 од Законот е определено дека со ко-
лективните договори се уредуваат правата и обврските 
на договорните страни кои го склучиле тој договор, а 
може да содржи и правни правила со кои се уредува 
склучувањето, содржината и престанокот на работните 
односи и други прашања од работните, односи или во 
врска со работните односи. Правните норми содржани 
во колективниот договор се применуваат непосредно и 
се задолжителни за сите лица на кои, во согласност со 
одредбите на овој закон, се применува колективниот 
договор. 

Во врска со одредбата од член 8 од Колективниот 
договор, од анализата на оспорениот Колективен дого-
вор, произлегува дека оспорената одредба од членот 8 
е поместена во Глава II – Склучување на договор за 
вработување. Членот 8 носи наслов Прием на работ-
ници. Од самата содржина на одредбата произлегува 
дека таа го регулира прашањето на прием на нови ра-
ботници, односно пополнување на слободните работни 
места, при што предвидува приоритет на постоечките 
работници при пополнувањето на слободните работни 
места, со користење на институтот интерен оглас. 

Во членот 22 од Законот за работните односи, рабо-
тодавачот потребата од работници ја обезбедува преку:  

1) огласување на јавен оглас во дневниот печат на 
товар на работодавачот;  

2) објавување во службата надлежна за посредува-
ње при вработување, без наплата, во согласност со за-
кон;  

3) посредување на службата надлежна за посреду-
вање при вработување преку упатување на лица за вра-
ботување од евиденцијата на невработените лица;  

4) агенција за посредување при вработување со нап-
лата од работодавачот, во согласност со закон.  

(2) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната власт и орган на единицата на локалната 
самоуправа, при вработувањето се применува начелото 
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија, 
односно во единиците на локалната самоуправа, без да 
се нарушат критериумите на стручност и компетен-
тност.  

(3) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната управа и орган на единицата на локална-
та самоуправа, потреба од работник се обезбедува со 
објавување на јавен оглас во најмалку два дневни вес-
ника од кои најмалку во по еден од весниците што се 
издаваат на македонски јазик и во весниците што се из-
даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик.  

(4) По исклучок, работодавачот од ставот (2) на 
овој член, за итни и неодложни работи, работен однос 
може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу 
до 30 дена, со посредување на службата надлежна за 
посредување при вработување.  

(5) По исклучок од ставот (1) точка 1 на овој член, 
за вршење на сезонска работа може да се заснова рабо-
тен однос и без јавно огласување, но најмногу до 90 
дена, со посредување на службата надлежна за посре-
дување при вработување.  

Од наведената содржина на членот 22 од Законот за 
работните односи, произлегува дека работодавачот 
потребата од работници ја обезбедува преку јавен ог-
лас или со посредство на службата надлежна за посре-
дување при вработување или агенција за посредување 
при вработување. Единствениот исклучок кој го пред-
видува Законот кога работниот однос се заснова без 
јавно огласување, се однесува на итни и неодложни ра-
боти, но најмногу до 30 дена. Значи Законот за работ-
ните односи воопшто не предвидува можност при по-
полнувањето на слободните работни места приоритет 
да им се дава на лицата што се веќе вработени кај рабо-
тодавачот, ниту пак за таа цел го предвидува институ-
тот интерен оглас. Поради наведеното, Судот оцени де-
ка одредбата од членот 8 од оспорениот колективен до-
говор на А.Д. М-НАВ е спротивна на член 22 од Зако-
нот за работните односи.  

Во оспорениот член 47 став 5 од Колективниот до-
говор е предвидено коефициентите за различните зва-
ња да бидат службена тајна и тие се дефинирани во 
анекс кој е составен дел на Колективниот договор.  

Во членот 232 од Законот за работните односи е оп-
ределено дека колективните договори мора јавно да се 
објават. Поединечниот колективен договор се објавува 
на начинот утврден со договорот. Од оваа одредба про-
излегува дека законодавецот не предвидел можност де-
лови од колективниот договор да претставуваат служ-
бена тајна и да не се објавуваат.  

Платата претставува еден од основните елементи на 
работниот однос поради што и законодавецот во чле-
нот 28 од Законот за работните односи во кој е уредена 
содржината на договорот за вработување определил 
дека договорот за вработување особено содржи одред-
ба за висината на основната плата која се изразува во 
паричен износ која му припаѓа на работникот за врше-
ње на работата според закон, колективен договор и до-
говорот за вработување. Оттука произлегува дека пла-
тата и сите елементи што ја определуваат висината на 
платата, во кои што спаѓаат и коефициентите за сложе-
ност на работните места, на работникот треба да му би-
дат познати уште при склучувањето на договорот за 
вработување. Работодавачот, согласно член 25 став 9 
од Законот, мора пред склучувањето на договорот за 
вработување да го запознае кандидатот со работата, ус-
ловите за работа како и правата на работниците кои се 
поврзани со вршењето на работата на работното место 
за кое што се склучува договорот за вработување.  
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Колективниот договор е двостран договор помеѓу 
договорните страни, која имплицира заемна обврска и 
на работодавачот и на синдикатот за воспоставување на 
целосна комуникација без ограничување по однос на ин-
формациите за правата од работен однос, што претста-
вува и обврска согласно одредбите од Законот за работ-
ните односи. Оттука оспорената одредба од членот 47 
став 5 која утврдува дека коефициентите за различните 
звања претставуваат службена тајна, претставува огра-
ничување на правото на работникот да биде информи-
ран за прашање кое е од исклучително значење за соци-
јалната положба на работниците, и не е во согласност со 
цитираните одредби од Законот за работните односи.  

Одредбата од членот 117 став 1 од Колективниот 
договор се оспорува од причина што за откажување на 
договорот за вработување, распоредување на друго ра-
ботно место или ставање во понеповолна положба на 
синдикалните претставници, се бара покрај нивната 
согласност и согласност од репрезентативниот синди-
кат, а не од синдикатот кој ги избрал тие синдикални 
претставници. Подносителот смета дека со тоа се соз-
давала можност за пресметка со, односно уништување 
на останатите синдикални организации со тоа што ќе 
се давала согласност за откажување на договорите за 
вработување на синдикалните претставници на синди-
катите што не се репрезентативни, што веќе и се случи-
ло во практиката со неколкумина синдикални претстав-
ници кај работодавачот.  

Во однос на одредбата од ставот 4 на член 117 од 
Колективниот договор, во иницијативата се наведува 
дека таа била спротивна на член 199 став 2 од Законот 
за работните односи кој не предвидува ограничување 
по однос на бројот на синдикалните претставници, така 
што и заштитата од членот 200 од Законот за работните 
односи се однесува на сите синдикални претставници. 

Во врска со овие прашања, во член 199 став 2 од За-
конот за работните односи е утврдено дека синдикати-
те кои имаат членови вработени кај одреден работода-
вач можат да именуваат или изберат еден или повеќе 
синдикални претставници кои ќе ги застапуваат кај тој 
работодавач. Синдикалните претставници имаат право 
кај работодавачот да ги штитат и промовираат правата 
и интересите на членовите на синдикатот (став 3). Спо-
ред ставот 7 на овој член, синдикатот е должен да го 
извести работодавачот за именувањето на синдикални-
от претставник. 

Заштитата на синдикалните претставници е уредена 
во членот 200 од Законот за работните односи. Според 
тој член, синдикалниот претставник е заштитен од отказ 
согласно со овој закон. На синдикалниот претставник за-
ради синдикална активност не може да му се намали 
платата или да му се откаже договорот за вработување. 
На синдикалниот претставник за времето на вршење на 
должноста, работодавачот може да му го откаже догово-
рот за вработување само со претходна согласност на 
синдикатот. Ако синдикатот во рок од осум дена не се 
изјасни за давање или ускратување на согласноста, се 
смета дека е согласен со одлуката на работодавачот. Ако 
синдикатот не даде согласност, согласноста може да се 
надомести со судска одлука. Заштитата пред отказ за ли-
цата од ставот (1) на овој член трае цело време за време-
то на траењето на мандатот и најмалку две години по 
престанување на мандатот.  

Од наведените одредби од Законот за работите од-
носи јасно произлегува дека со Законот не е ограничен 
бројот на синдикалните претставници што може да би-
дат избрани од страна на синдикатот заради заштита на 
правата и интересите на членовите на синдикатот кај 
работодавачот и дека заштитата на синдикалните прет-
ставници се однесува на сите синдикални претстав-
ници, односно не е ограничена на одреден број на син-

дикалните претставници, ниту пак зависи од фактот да-
ли тие се членови на репрезентативен синдикат или 
синдикат кој не е репрезентативен.  

Исто така од одредбата од членот 200 став 3, произ-
легува дека на согласноста за откажување на договорот 
за вработување на синдикалниот претставник за време-
то на вршење на должноста се бара од синдикатот, што 
логично подразбира да биде синдикатот кој го избрал 
работникот и чии што интереси кај работодавачот ги 
застапува избраниот синдикален претставник. Значи 
законот не предвидува согласноста да се бара од репре-
зентативниот синдикат, како што тоа е предвидено со 
оспорената одредба од член 116 став 1 од Колективни-
от договор на М-НАВ.  

Поради наведените причини Судот утврди дека со 
одредбите од членот 117 став 1 и став 4, положбата на 
синдикалниот претставник и неговото право на зашти-
та се уредени на начин што е понеповолен од оној 
предвиден со член 199 и член 200 од Законот за работ-
ните односи, што е недопуштено согласно член 12 став 
2 од Законот за работните односи, според кој со колек-
тивен договор не може да се определат помали права 
од правата утврдени со закон, а ако содржат такви од-
редби, се сметаат за ништовни и се применуваат соод-
ветни одредби од закон и дека поради тоа истата е во 
спротивност со Законот за работните одоси. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа Одлука. 

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

 
У.бр. 73/2014 Претседател 

8 октомври 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4865. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17 став 1 од 
Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и 
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ 
Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул.Коста Шахов бр.12-2, Скопје, му се одобрува користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произве-
дена од за хидроелектроцентралата МХЕ „ГАЛИЧКА РЕ-
КА 3“ со реф бр.33 со инсталирана моќност од 1282,5 kW 
и со локација на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП 
бр. 46/1, КО Јанче Општина Маврово и Ростуше. 
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2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за изградба и опери-

рање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул.Коста Шахов бр.12-2, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-77; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „ГАЛИЧКА 
РЕКА 3“ со реф бр.33; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП бр. 46/1, КО Јанче 
Општина Маврово и Ростуше;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
1282,5 kW (една генераторска единица со моќност од 
1282,5 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 4.913.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот 
производител: повластена тарифа која што важела на де-
нот на донесување на решението за стекнување на прив-
ремен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата МХЕ „ГАЛИЧКА РЕКА 3“ 
со реф бр.33, УП1 бр.08-262/12 од 08.05.2013 година, од-
носно се одобрува користење на повластените тарифи за 
одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 

Kоличинa на испо-
рачана електрична 
енергија по блоко-

ви (kWh) 

Повластена тарифа за испо-
рачаната електрична енер-
гија по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 

170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 

350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 

700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 
 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-177/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4866. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 21.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. Коста Шахов бр.12-2, Скопје, му се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од за хидроелектроцентралата МХЕ 
„БРАЈЧИНО 2“ со реф бр.376 со инсталирана моќност 
од 1472,5 kW и со локација на КП бр. 1448/3,4; КП бр. 
1449/4,5,6; КП бр. 1065/2 и КП бр. 1164/3, КО Брај-
чино, Општина Ресен. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул.Коста Шахов бр.12-2, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-79; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БРАЈЧИНО 2“ 
со реф бр.376; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1448/3,4; КП бр. 1449/4,5,6; КП бр. 1065/2 и КП бр. 
1164/3, КО Брајчино, Општина Ресен;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
1472,5 kW (една генераторска единица со моќност од 
1472,5 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 5.262.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „БРАЈЧИНО 
2“ со реф бр.376, УП1 бр.08-264/12 од 08.05.2013 го-
дина, односно се одобрува користење на повластените 
тарифи за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испора-
чана електрична енер-
гија по блокови (kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-183/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4867. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-1“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-88; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
1“, УП1 бр. 08-100/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-1“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-187/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4868. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-2“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-89; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
2“, УП1 бр. 08-101/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-2“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-189/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4869. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-3“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-90; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-3“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 
бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
3“, УП1 бр. 08-102/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-3“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-191/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4870. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-4“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.958/3, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-91; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.958/3, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала  „ФО-
ТОН-4“, УП1 бр. 08-103/12 од 09.05.2013 година, од-
носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
4“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 
€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-193/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4871. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-5“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-92; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-5“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
5“, УП1 бр. 08-104/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-5“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-195/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4872. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-6“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-93; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-6“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на  
КП бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
6“, УП1 бр. 08-105/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-6“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-197/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4873. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија, трговија и ус-
луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-
мица, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-7“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-94; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
7“, УП1 бр. 08-106/12 од 09.05.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-7“ се одоб-
рува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-199/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4874. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија, трговија и ус-
луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-
мица, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. Ленинова 
бр.15 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од фо-
тонапонската електроцентрала „ФОТОН-8“ со инста-
лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. Ленинова бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-95; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала: „ФОТОН-8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала  „ФО-
ТОН-8“, УП1 бр. 08-107/12 од 09.05.2013 година, од-
носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-
8“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 
€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила 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 ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-201/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4875. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИД-

РО ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекну-

вање на статус на повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновливи извори на енер-

гија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул.„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „ГА-

ЛИЧКА РЕКА 3“ со реф бр.33 со инсталирана моќност 

од 1282,5 kW и со локација на КП бр. 580, КП бр. 581, 

КП бр. 45 и КП бр. 46/1, КО Јанче Општина Маврово и 

Ростуше. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул.„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-77; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „ГАЛИЧКА 

РЕКА 3“ со реф бр.33; 

- податоци за локација на електроцентралата:  на 

КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП бр. 46/1, КО 

Јанче Општина Маврово и Ростуше;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1282,5 kW (една генераторска единица со моќност од 

1282,5 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.913.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2034 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-176/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

4876. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИД-

РО ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекну-

вање на статус на повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновливи извори на енер-

гија, на седницата одржана на ден 21.10.2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА  ОД  ОБНОВЛИВИ  ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-

централи ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул.„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 

„БРАЈЧИНО 2“ со реф бр.376 со инсталирана моќност 

од 1472,5 kW и со локација на КП бр. 1448/3,4; КП бр. 

1449/4,5,6; КП бр. 1065/2 и КП бр. 1164/3, КО Брај-

чино, Општина Ресен. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул.„Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-79; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БРАЈЧИНО 2“ 

со реф бр.376; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 1448/3,4; КП бр. 1449/4,5,6; КП бр. 1065/2 и КП бр. 

1164/3, КО Брајчино, Општина Ресен;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1472,5 kW (една генераторска единица со моќност од 

1472,5 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 5.262.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2034 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-182/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4877. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство на електрична енергија, трговија и ус-

луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-

мица, за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 

ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-

ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-1“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-

ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 

ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-88; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОТОН-1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-186/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

4878. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство на електрична енергија, трговија и ус-

луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-

мица, за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 

ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-

ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-2“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-

ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 

ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-89; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОТОН-2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-188/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4879. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство на електрична енергија, трговија и ус-

луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-

мица, за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 

ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-

ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-3“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-

ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 

ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-90; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОТОН-3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

    

УП1 бр. 08-190/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

4880. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство на електрична енергија, трговија и ус-

луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-

мица, за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 

ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-

ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-4“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.958/3, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-

ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 

ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-91; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОТОН-4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.958/3, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-192/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4881. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија, трговија и ус-
луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-
мица, за издавање на решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-5“ со 
инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-92; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-5“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-194/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_____________ 
4882. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија, трговија и ус-
луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-
мица, за издавање на решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-6“ со 
инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-93; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-6“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

   
УП1 бр. 08-196/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_____________ 

4883. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија, тр-
говија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-
извоз Струмица, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
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ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-7“ со 
инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-94; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-198/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_____________ 

4884. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на електрична енергија, трговија и ус-
луги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Стру-
мица, за издавање на решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 21.10.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА  ОД  ОБНОВЛИВИ  ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК 
ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленино-
ва“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-8“ со 
инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 
бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-
ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на 
ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-95; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФОТОН-8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.910 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
21.10.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-200/14  

21 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_____________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4885. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 

член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 ,91/2013, 
187/201343/2014,44/2014, 97/2014, 112 и 113/2014), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 6 август 
2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на ле-
кови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 
171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 
18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013 и 10/2014), се вршат 
следните измени и дополнувања: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
 

      Бр. 02-13386/3                                      Управен одбор 
  8 август 2014 година                                         Заменик на претседателот, 
           Скопје                                        Ангел Митевски, с.р. 
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4886. 
Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 1б) 

точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник  на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014),  
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на ден  6 ав-
густ 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/2007, 104/2007, 151/2007, 22/2008, 100/2008, 
95/2009, 131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 
99/2011, 158/2011, 42/2012, 63/2012, 159/2012, 47/2014 
и 98/2014), во натамошниот текст Листа на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот, во членот 1 за лековите во 
колоната 5– Фармацевтска дозажна форма, кај лекови-
те со кратенка „СРФ“ истата се заменува со кратенката 
„ФП“. 

Во колоната 6 - Јачина кратенка „СРЈ“ се заменува  
со кратенката „ЈП“. 

 
Член 2 

Во членот 1 од Листата на лекови на товар на Фон-
дот, во делот „Легенда – Фармацевтски дозажни форми 
и јачини“ зборовите „СРЈ – сите регистрирани јачини 
на лекот во РМ  (лекови во промет согласно Законот за 
лековите и медицинските помагала)“ се заменуваат со 
зборовите „ЈП“ – јачина на лекот  во промет во РМ (ле-
кови во промет согласно Законот за лековите и ме-
дицинските помагала).“  

Во членот 1 од Листата на лекови на товар на Фон-
дот, во делот „Легенда – Фармацевтски дозажни форми 
и јачини“ зборовите „СРФ – сите регистрирани форми 
на лекот во РМ  (лекови во промет согласно Законот за 
лековите и медицинскте помагала)“ се заменуваат со 
зборовите „ФП“ – фармацевтска дозажна форма на ле-
кот во промет во РМ ( лекови во промет согласно Зако-
нот за лековите и медицинските помагала.)“ 

 
Член 3 

По членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи: 
„По исклучок за лековите од член 1 од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија  кои се набавени во стран-
ство, по барање на осигуреното лице   се врши надо-
мест на средства за нивната набавка,  без оглед дали 
лековите се во промет во Република Македонија, сог-
ласно Законот за лековите и медицинските помагала.“ 

 
Член 4 

Членот 4-а се брише. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

Оваа одлука ќе се применува и на постапките за на-
домест на средства за лекови започнати пред нејзиното 
влегување во сила доколку е тоа поповолно за осигуре-
ните лица. 

 
Бр. 02-13386/4 Управен одбор 

11 август 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје  Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

4887. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 6/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
18 август, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУП-
НИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ  

И ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината на учество-

то на осигурените лица во вкупните трошоци на здрав-
ствените услуги и лековите („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 48/2001, 52/2001, 17/2005, 
47/2005, 86/2007, 102/2007, 151/2007, 9/2009, 22/2009, 
65/2010, 20/2012, 26/2012, 54/2012 и 98/2013),  во член 
4 став 1 точката 4 се менува и гласи: 

 
„4. Лабораториски услуги (биохемиски анализи од 

БА1 до БА10, БА11/16, БА13 и БА 16/3) 
......................20% од утврдената референтна цена“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“,  
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од  1 ноември 2014 
година.   

 
Бр. 02-14395/4 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

___________ 

4888. 
Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 1б) 

точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 22 септември 
2014 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 
158/2011, 42/2012, 63/2012, 159/2012, 47/2014 и 
98/2014), во натамошен текст Листа на лекови, во чле-
нот 1 се вршат следните измени и дополнувања: 

 
Пред АТЦ кодот B01AC05- „Ticlopidine** “ – се до-

дава лекот: 
 

B01AC04 Clopidogrel* 75mg O таблети СРЈ RS/RSS 
0 
 
*Индикации и начин на пропишување:  
- Пациенти со инфаркт на миокардот, (најмногу до 

35-тиот ден по инфарктот), со шифра од I20 до I23 спо-
ред МКБ10 класификација,  по препорака на кардиолог 
или интернист;  

- Пациенти со акутен коронарен синдром без елева-
ција на ST сегментот (нестабилна ангина или инфаркт 
на миокардот без Q бран), вклучувајќи ги пациентите 
со стент по перкутана коронарна интервенција, (до 12 
месеци), со шифра од I20 до I23, според МКБ10 класи-
фикација, по препорака на кардиолог или интернист; 

- Пациенти со акутен инфаркт на миокардот со еле-
вација на ST-сегментот, кај пациенти подобни за тера-
пија со тромболитици, (најмалку 4 недели до 12 ме-
сеци), со шифра од I20 до I23, според МКБ10 класифи-
кација, по препорака на кардиолог или интернист; 

- Пациенти со исхемичен мозочен удар, (од 7 дена 
до 6 месеци), со шифра од  I63 до I64, според МКБ10 
класификација, по препорака на невролог или невроп-
сихијатар;  

- Пациенти со потврдена периферна артериска ок-
лузивна болест, (од 6 до 12 месеци), со шифра од I65 
до I66, I70 и I74, според МКБ10 класификација, по 
препорака на торакален хирург, васкуларен хирург, 
кардиоваскуларен хирург по извршена хируршка ин-
тервенција или по препорака од болнички/клинички 
конзилиум. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се 
објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 1.11.2014 година. 

 
Бр. 02-15894/5 Управен одбор 

24 септември 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

___________ 

4889. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на ден 22 септем-
ври 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА 
ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИ-
ЈАЛИСТИЧКО–КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна здравствена заштита – амбу-
лантски („Службен весник на Република Македонија” 
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 
138/2012, 88/2013, 10/2014 и 47/2014), во член 2, во та-
белата со поднаслов – Здравствени услуги интерна ме-
дицина, по услугата АИМ31 се додава следната табела: 

 

Шифра Вид на здравствена услуга 
Референтна 

цена 

AИМ32 
Уреа издишен тест за 
Helicobacter Pylori 

1.700 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-15894/10 Управен одбор 

24 септември 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

___________ 

4890. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 

член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 
за здравственото осигурување („Службен весник  на 
Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,112 и 113/2014), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 22 септем-
ври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

 Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 
171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 
18/2013, 54/2013, 119/2013, 172/2013, 10/2014 и 138/2014), 
се вршат следните измени и дополнувања: 

 
Се утврдуваат нови референтни цени за следните 

лекови 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 

          Бр. 02-15894/13                                              Управен одбор 
    2 октомври 2014 година                                                 Претседател, 
             Скопје                                                  Ангел Митевски, с.р. 
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4891. 

Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 10, член 56 став 1 точка 3, член 69 и член 70 од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014) 

и член 10 став 2 и член 21-а од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските 

од задолжително здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2012, 

138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 172/2013, 34/2014 и 120/2014, Управниот од-

бор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2014 го-

дина, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, 

ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ  

СИСТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од инфор-

мациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот („Службен весник на Република Македонија“ број 

57/2013, 88/2013 и 172/2013), во член 3 став 6 образецот ЕЛ-ОЛ1“ се заменува со нов образец “ ЕЛ-ОЛ1“. 

 

Член 2 

Во член  14 се додава нов став 4 кој гласи:  

„Овластените лица на ортопедските куќи преку веб порталот на Фондот  вршат прием на нарачка и издава-

ње на ортопедски помагала согласно заверена потврда за право на ортопетско помагало. Издавањето на орто-

педските помагала овласените лица го верификуваат со користење на дигитален сертификат на нивната елек-

тронска здравствена картичка.“ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 

           Бр. 02-15894/4                                    Управен одбор 

  24 септември 2014 година                                   Заменик на претседателот, 

                Скопје                                   Ангел Митевски, с.р. 
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4892. 
Врз основа на член 29 и 56 став 1 точка 3 од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 

18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 

91/2013, 187/2013,  43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 

и 113/2014) Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, на седницата одржана на 

22 септември 2014 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ  

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 54/2012, 138/2012, 164/2012, 

57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 

172/2013, 34/2014 и 120/2014),   во член  62-а ставот 1 

се менува и гласи: 

„Осигурените лица кои привремено престојуваат во 

странство, на товар на средствата на Фондот може да 

користат 13 дијализи во странска здравствена установа  

во текот на годината и тоа не подолго од  30 дена.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од Министе-

рот за здравство. 

 

Бр. 02-15894/6 Управен одбор 

24 септември 2014 година Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

___________ 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4893. 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Склучен на ден 9.10.2014 година помеѓу 

 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 

 

1. Општина Велес, ул."Панко Брашнар" бр.1 прет-

ставувана од градоначалникот м-р Славчо Чадиев од 

една страна како давател на услуги (во понатамошниот 

текст-давателот) и, 

2. Општина Лозово, претставувана од градоначал-

никот Орце Цветковски од друга страна како корисник 

на услуги (во понатамошниот текст-корисникот).  

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни оп-

штини, согласно член 14 од Законот за локална самоуп-

рава („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02),  член 9 став 2 али-

неја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. 

весник на РМ“ бр. 79/09) и Одлуката за прифаќање на 

предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработ-

ка бр. 07-7460/7 од 30.9.2014 година  донесена од Сове-

тот на Општина Велес за вршење на определени услиги 

од повеќе области, помеѓу Општина Велес и Општина 

Лозово. 

  

Член 2 

Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на 

овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација 

во која ќе биде наведено видот на извршената услуга,  

и времетраењето. 

Изготвената спецификација уредно потпишана од 

извршителите и овластените лица на корисникот е сос-

тавен дел на овој Договор. 

 

Член 3 

Договорните страни се договорија работите и ра-

ботните задачи за вршење на определени администра-

тивни работи услуги од: 

- вршење на надзор и инспекциски услуги од овлас-

тени инспектори. 

- услуги од внатрешен ревизор и овластен сметко-

водител. 

 

Член 4 

Висината на надоместокот за извршена услуга од 

администрацијата на давателот, е пресметана согласно 

извршените финансиски анализи на дневен трошок кој 

настанува при извршување на работните задачи на ад-

министрацијата. 

Во дневниот трошок  утврден за извршена услуга 

не е внесен трошокот што ќе биде направен при корис-

тење на службено возило од давателот и трошоците за 

тековно одржување на софтверската апликација при 

извршување на услугите спрема корисникот. 

            

Член 5 

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на 

давателот по добивање на фактура, која ќе преставува 

збир на извршени услуги за текот на еден месец. 

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ  

СТРАНИ 

 

Член 6 

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат поба-

рани од корисникот наведени во член 1 на овој Дого-

вор да ги извршува согласно законските прописи, про-

фесионално, континуирано, ефикасно, уредно и навре-

мено. 
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Член 7 

Корисникот на услугата се обврзува за навремено 

извршување на работите кои ќе бидат побарани, и да 

води уредна документација. 

Корисникот може во секое време да се информира 

за начинот и времето на извршување и при тоа да има 

увид  во документацијата со која се води целокупната 

постапка. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 

 

Член 8 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на една од страните во рок од 30 дена. 

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и 

ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-

ните односи. 

              

Член 9 

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу 
договорните страни, доколку спорот не се разреши ме-
ѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес. 

 
Член 10 

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни 
примероци од кои по 2 (два) за договорните страни. 

 
Член 11 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишу-
вање од страна на двете договрни страни. 

 
Бр. 0307-1216/2 Бр. 03-7691/1 

9 октомври 2014година 9 октомври 2014година 
Лозово Велес 

  
За корисникот на услуга За давателот на услуга 

Општина Лозово Општина Велес 
Градоначалник Градоначалник 

Орце Цветковски, с.р. м-р Славчо Чадиев, с.р. 
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