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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4894. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТИТЕ  

АРАПСКИ ЕМИРАТИ 

 

I 

Г. Сашо Ташевски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште 

во Абу Даби. 

  

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 24                          Претседател 

27 октомври 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

4895. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА 

 

I 

Г. Столе Змејкоски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Украина, со седиште во Киев. 

  

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 25                          Претседател 

27 октомври 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4896. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12 и 

93/13), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.10.2014 година, донесе  

                                                                                

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-

ТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТО-

КИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА 

СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА  

КОМИСИЈА (
*
) 

  

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки 

во комбинираната номенклатура согласно со регулати-

вите на Европската комисија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 2/14, 65/14 и 113/14), во чле-

нот 1 во ставот 2 по бројот „257“ сврзникот „и“ се за-

менува со запирка, а по Прилогот 258 се додаваат 13 

нови прилози 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 

268, 269, 270 и 271, кои се составен дел на оваа уредба. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-8431/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

                            
(*) Со оваа уредба се врши усогласување со регулативите на Ев-

ропската комисија за распоредување на одредени стоки во комби-
нираната номенклатура, CELEX бр. 32014R0336, 32014R0337, 

32014R0349, 32014R0350, 32014R0453, 32014R0455, 32014R0456, 

32014R0457, 32014R0458, 32014R0459, 32014R0550, 32014R0646 
и 32014R0647. 
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4897. 
Врз основа на член 101 став 7 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 
и 106/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.10.2014 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАTA ЗА ВИДОТ НА 
АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО 
АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ 
КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 06/13, 81/13, 181/13, 
1/14, 23/14 и 136/14), во член 4 став 3 алинеја 16 зборо-
вите: „- „Национален саем за рурален туризам“ – Кра-
тово“ се заменуваат со зборовите: „Компиријада“ - 
Кратово“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8802/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4898. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
МОНГОЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Монголија отвора Почесен конзулат во Република 

Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 84/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4899. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Република Индонезија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 85/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4900. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА МОНГОЛИЈА ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Се дава согласност Литов Намдагжанчивин да се 
именува за Почесен конзул на Монголија во Република 
Македонија, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 86/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4901. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА СЛО-
ВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Се дава согласност Шенол Ислам да се именува за 

Почесен конзул на Република Словенија во Република 
Македонија, со седиште во Охрид. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 87/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4902. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Република Словенија отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Охрид. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 88/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4903. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА  

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ПАЛЕРМО 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Италијанската Република, со седиште во Палермо.  
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.  
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 90/1 Претседател на Владата 

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

4904. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИ-
ЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност Сашко Кедев да се именува за 

Почесен конзул на Република Индонезија во Републи-
ка Македонија, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 91/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4905. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/13, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.10.2014 година, донесе 

                                                                      
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИ-
ТЕТ ЗАОБИКОЛНИЦА ОД КЛУЧКА ХИПОДРОМ 

ДО КЛУЧКА СИНГЕЛИЌ-ИНДУСТРИСКА ЗОНА 
ШАМАК КО БРЊАРЦИ, KO ИНЏИКОВО, KO 
СИНГЕЛИЌ 2 И KO СИНГЕЛИЌ 3, ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за лока-
литет заобиколница од клучка Хиподром до клучка 
Сингелиќ-индустриска зона Шамак КО Брњарци, КО 
Инџиково, КО Сингелиќ 2 и КО Сингелиќ 3, општина 
Гази Баба. 

                                                                               
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од  
2740457м2, ги има следните катастарски индикации:  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6706/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4906. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ПРИДРУЖНИ 
 СОДРЖИНИ ВО КО СТАРО СКОПЈЕ ГАЗИ БАБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за  трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со придружни сод-
ржини во КО Старо Скопје, Гази Баба.    

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 9532м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-7514/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4907. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата,  одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС РИБ-
НИК СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ВРУТОК  

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс рибник со придружни 
објекти КО Вруток, општина Гостивар.                                                                       

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна, ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7523/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4908. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 

87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014) и член 

25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

21.10.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА С. МАРЕНА ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИ-

ТЕТИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-

ИЗВОДИ КО МАРЕНА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член  1 

Со оваа одлука се дава  согласност за  трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за с. Марена за изградба на 

капацитети за преработка на земјоделски производи 

КО Марена, општина Кавадарци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации:  
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Член  3 
Оваа  одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-7525/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4909. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА Г2 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА (КЛАНИЦА) КО 
БРВЕНИЦА - ВОН Г.Р. ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2-лесна индустрија (кланица) КО Брве-
ница-вон г.р., општина Брвеница. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7526/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4910. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОПРЕМА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИ-
ЈА СРМ7098 КО РОБОВО ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на опрема за мобилна телефонија СРМ7098 
КО Робово, општина Босилово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7528/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4911. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе                                            
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА 
ТЕЛЕФОНИЈА ВЛС 9085 ПРЕМИН КУЛА КО 

РУДНИК, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија ВЛС 
9085 премин кула КО Рудник, општина Велес.                                                          

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7531/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4912. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО  

МАРЕНА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс КО Марена, општина 
Кавадарци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 11048м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7532/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4913. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС НА 
ПОТЕГ АВТОПАТ ДЕМИР КАПИЈА-СМОКВИЦА 
КО МИРАВЦИ-ВОНГРАД ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на повеќенаменски комплекс на потег автопат Де-
мир Капија-Смоквица КО Миравци-вонград, општина 
Гевгелија.                                                  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7780м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7533/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4914. 
Врз основа на член 42 став 15 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 21.10.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО БАУ-ИНВЕСТ 
ДОО ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВИНИЧКО 

ПОЛЕ“, ОПШТИНА ВИНИЦА 
 
1.  На Друштвото за производство, трговија и гра-

дежништво БАУ-ИНВЕСТ ДОО Виница се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
глина на локалитетот „Виничко поле“,  општина Ви-
ница, со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 625 960 4 639 820 
Т-2 7 625 930 4 639 540 
Т-3 7 626 200 4 639 300 
Т-4 7 626 250 4 639 620 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,092800 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30  (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.       

 
Бр. 42-7641/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4915. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА УСЛУГИ, 
ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО И 
ПРОИЗВОДСТВО ХОЛДИНГ МЛАДЕНОВСКИ ДО-
ОЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ДРАЧЕВО“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 
1. На Друштвото за услуги, трговија, транспорт, 

градежништво и производство ХОЛДИНГ МЛАДЕ-
НОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина – 
песок и чакал на локалитетот “Драчево“, општина Ае-
родром, со површина на простор на концесија за ек-
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7544680 4647038 
Т-2 7544697 4647029 
Т-3 7544672 4646986 
Т-4 7544646 4646943 
Т-5 7544630 4646915 
Т-6 7544617 4646922 
Т-7 7544611 4646924 
Т-8 7544627 4646953 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.002740km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7545/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4916. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 17 
став (3) од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА 
ЛОКАЛИТЕТ „КРАСТА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на – варовник се доделува во функција на експлоатаци-
ја на минералната суровина – варовник на локалитетот 
„Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на деј-
носта е да се додели под концесија минералната суро-
вина  определена со оваа одлука. 
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Член 2 
Како основни цели за доделување на концесијата за 

експлоатација на минерална суровина - варовник на ло-
калитетот „Краста“ с.Бешиште, општина Прилеп е соз-
давање на услови за рамномерно искористување на ми-
нералната суровина и создавање услови за нејзина ек-
сплоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на мине-
ралната суровина-варовник на локалитетот „Краста“ 
с.Бешиште, општина Прилеп.  

Концесијата за експлоатација на минералната суро-
вина - варовник, ќе се додели на понудувачите кои ќе 
ги исполнат условите содржани во тендерската доку-
ментација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација на минерална суровина - варовник ќе биде 
спроведена по пат на јавен повик со електронска аук-
ција во рок од 360 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесија за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-7872/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4917. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО 
БОГОВИЊЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГОВИЊЕ                 

                                           
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација 

вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагаду-
вачка индустрија КО Боговиње-вон г.р., општина Бого-
виње.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7927/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4918. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ 

КО НЕРЕЗИ ОПШТИНА КАРПОШ 
  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на А4-времено сместување КО Нерези, оп-
штина Карпош. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7929/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4919. 
Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царин-

ски мерки за заштита на право од интелектуална соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/2005, 107/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година донесе 

 
О Д Л  У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕНА 
СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СО-

ЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. На Министерството за труд и социјална политика 

за потребите на примателите на социјална помош, бес-
платно се отстапува стока со завршена царинска поста-
пка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување  во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-7998/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4920. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ КО  

САРАЌИНО ОПШТИНА ТЕТОВО 
  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на угостителски објект КО Сараќино, општи-
на Тетово.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8069/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4921. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗРАДБА НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КО  

ГУРГУРНИЦА ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

  

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

израдба на основно училиште КО Гургурница, општи-

на Брвеница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8072/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4922. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

21.10.2014 година, донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИ-

БУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ЖИТИНЕНИ, ОПШТИНА  

ЦЕНТАР ЖУПА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Г-производство, дистрибуција и сервиси 

КО Житинени, општина Центар Жупа. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 6079м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8073/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4923. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонијa бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

21.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ЗОНА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КО ДЕМИР  

КАПИЈА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
 

Член 1 

 Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на зона за спорт и рекреација КО Демир Капија, оп-

штина Демир Капија. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 19161,41м2,  ги 

има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8075/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4924. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија”, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЛОКАЛИТЕТ 

БАЗА ОРИЗАРИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ 

КОМПЛЕКС (Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА 

И СЕРВИСИ), КО ОРИЗАРИ, OПШТИНА КОЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за лока-

литет база Оризари за изградба на стопански комплекс 

(Г-производство, дистрибуција и сервиси), КО Ори-

зари, општина Кочани.   

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 27885,52 

м2, ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

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

 
Бр. 42-8077/1                                                                                                           Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година                                                                                                            на Владата на Република 
Скопје                                                                                       Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4925. 
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.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.10.2014 година, доне-
се  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член  1 

Во Одлуката за запишување на правото на сопстве-
ност на недвижни ствари во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/14) во  член 1 во табелата редниот број 22 
се менува и гласи: 

 
 
 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8154/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4926. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на трајно користење на недвижни ствари на оп-
штина Пробиштип бр. 41-8432/1 од 24.11.2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/12).  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8236/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4927. 
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  НЕД-
ВИЖНА  СТВАР НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесу-
ва во сопственост без надомест недвижнa ствар-зградa, 
која се наоѓа на улица Јордан Стојанов бр.2 во Про-
биштип, на КП бр. 973/1, КО Пробиштип, евидентира-
на во Имотен лист бр.5454, сопственост на Република 
Македонија,  и тоа:  

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат 1, намена Деловна 
просторија, површина од 91 м2, 

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат 1, намена Деловна 
просторија, површина од 89 м2, 

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат ПО, намена Деловна 
просторија, површина од 37 м2, 

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат ПО, намена Деловна 
просторија, површина од 37 м2, 

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат ПР, намена Деловна 
просторија, површина од 84 м2, 

- бр. на зграда 1, Влез 1, кат ПР, намена Деловна 
просторија, површина од 84 м2. 

    
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 42-8236/2 Заменик на претседателот 

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4928. 
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 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ  СТВАРИ  НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесу-
ваат во  сопственост без надомест недвижни ствари-
згради, сопственост на Република Македонија,  и тоа:  

Недвижни ствари-згради запишани во Имотен лист 
бр. 5454  за КО Пробиштип, и тоа: 

- КП 549 /1, бр.на зграда 11, влез 1, кат приземје,  
бр.00,  намена помошна просторија, површина од 35 м2 

- КП 549 /1, бр.на зграда 7, влез 1, кат приземје,  на-
мена стан,  површина од 96м2 

- КП 549 /1, бр.на зграда 8, влез 1, кат приземје,  
бр.00, намена стан, површина од 324м2 
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- КП 549 /1, бр.на зграда 9, влез 1, кат приземје, 
бр.00, помошна просторија, површина од 26м2 

- КП број 562/2 бр. на зграда 1, влез 1,  кат призем-
је, број 1, намена стан,  површина од 36м2 

- КП бр 562/3, бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
бр.1, намена стан, со површина од 53м2 

- КП 562/4, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
бр.1,  намена стан,  површина од 32м2 

-  КП 562/5, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
бр.1 намена стан, површина од 52м2 

- КП 562/6, бр.на зграда 2, влез 3, кат приземје, на-
мена останато, со површина од 12м2 

- КП 562/6, бр.на зграда 2, влез 006, кат приземје, 
намена останато,  површина од 12м2 

- КП 562/8, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, 
бр.1, намена стан, површина од 61м2 

-  КП 562/8, бр.на зграда 2, влез 1, кат приземје, на-
мена останато, површина од 24м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 1, влез 1, кат К1, бр.1, на-
мена стан, со површина од 228 м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 1, влез 1, кат МЗ, бр.00, на-
мена стан, со површина од 249 м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 1, влез 1, кат ПР, бр.00, на-
мена стан, со површина од 186 м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 1, влез 1, кат ПО,  бр. 00, 
намена помошна просторија, со површина од 174 м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 1, влез 1, кат ПО , бр.1, на-
мена помошна просторија, површина од 11 м2 

- КП 977 /1, бр.на зграда 2, влез 1, кат ПР, бр.00, на-
мена помошна просторија,  површина од 42 м2 

Недвижни ствари-згради запишани во Имотен лист 
бр. 411  за КО Добрево, и тоа: 

- КП бр.1734 бр. на зграда 1, влез 1, кат 1, бр.2, на-
мена стан, површина од   161м2 

- КП бр.1734 бр. на зграда 1, влез 1, кат ПР, бр.1, 
намена стан, површина од 149м2 

- КП бр.1734 бр. на зграда 1, влез 1, кат ПР, бр.1, 
намена помошен простор, површина од 4м2 

- КП бр.1734 бр. на зграда 2, влез 1, кат 1, бр.1, на-
мена стан, површина од 129м2 

- КП бр.1734 бр. на зграда 2, влез 1, кат ПР,  намена 
стан, површина од 62м2 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 42-8239/2 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4929. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПОРТЛАНД - ОПЦ ДО-
ОЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВРПЧОВ-
СКИ“ С. ДОБРОШИНЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
песок и чакал на локалитетот “Врпчовски“с.Добро-

шинци, општина Василево, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7640300 4597000 

Т-2 7640425 4597000 

Т-3 7640425 4596200 

Т-4 7640300 4596200 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.100000km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10  (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-8348/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4930. 
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 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 
ствар - објект во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите, кој се наоѓа на КП бр. 4700 на КО Гостивар - 1 на 
ул. Б. Ѓиноски бб во Гостивар, број на зграда 2, намена 
на зграда и друг објект А2-2, влез 1, кат 4, број на по-
себниот дел од зграда 16, намена на посебниот дел од 
зграда СТ, со внатрешна површина од 54 м2 и површи-
на на балкон, логии и тераса од 9 м2. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8401/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4931. 
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.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 21.10.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 
ствар- деловен објект во корист на Република Македо-
нија во Јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите, кој се наоѓа на КП бр. 5311/2 на КО Гости-
вар-2 на ул. „Б.Ѓиноски“ бб, во Гостивар, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебниот дел од зграда 1, намена на по-
себниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 
13 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8406/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4932. 
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. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 
ствар-деловен објект во корист на Република Македо-
нија во Јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите, кој се наоѓа на КП бр. 511 на КО Ростуше 
во с. Ростуше бб, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебниот 
дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда 
ДП,со внатрешна површина од 26 м2. 

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

нот на објавувањето во   „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 42-8407/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4933. 
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 
21.10.2014 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-
те ствари-објекти во корист на Република Македонија 
во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите, кои се наоѓаат на КП бр.505 на КО Ростуше во 
с. Ростуше и тоа: 

- број на зграда 1, иамена на зграда и друг објект 
А2-2, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зграда 
СТ, број на посебниот дел на зграда 3, со внатрешна 
површина од 55 м2, површина на балкон, логии и тера-
са од 5 м2; 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
А2-2, влез 1, кат 1, намена на посебниот дел од зграда 
СТ, број на посебниот дел на зграда 2, со внатрешна 
површина од 58 м2, површина на балкон, логии и тера-
са од 5 м2 и 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
А2-2, влез 1, кат 1, намена на посебниот дел од зграда 
СТ, број на посебниот дел од зграда 1, со внатрешна 
поршина од 55 м2, површина на балкон, логии и тераса 
од 5 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8408/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4934. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен 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 сед-
ницата, одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНО-
ВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Маке-
донски народен театар - Скопје се даваат на трајно ко-
ристење без надомест недвижни ствари – простории во 
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зграда бр.1, намена на зграда В3-2, на ул. Иљо Војвода 
б.б, лоцирани на КП бр.9543/4 КО Центар 1, запишани 
во Имотен лист бр.104285, сопственост на Република 
Македонија, и тоа:  

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 58 м2,  

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – 

ДП, со површина од 901 м2,  
- влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 

ПП, со површина од 3 м2,  
- влез 1, кат К2, намена на посебен дел од зграда – 

ДП, со површина од 737 м2,  
- влез 1, кат К3, намена на посебен дел од зграда – 

ДП, со површина од 112 м2,  

- влез 1, кат К3, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со површина од 63 м2,  

- влез 1, кат МА, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 204 м2,   

- влез 1, кат МК, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 303 м2,  

- влез 1, кат МК, намена на посебен дел од зграда – 

ЛФ, со површина од 3 м2,  
- влез 1, кат МК, намена на посебен дел од зграда – 

ЛФ, со површина од 3 м2,  
- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 

ДП, со површина од 1952 м2,  
- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 

ЛФ, со површина од 3 м2,  
- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 

ДП, со површина од 1615 м2,  
- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 

ЛФ, со површина од 3 м2,  
- влез 2, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 

Г, со површина од 1978 м2.  
 

Член 2 

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

 
Бр. 42-8442/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4935. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 

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

на Република Македонија, на седницата одржана на  

21.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ИНСТИ-

ТУТ НА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Институт на 
медицина на трудот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот  на ЈЗУ Институт на медицина на 
трудот на Република Македонија, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-8444/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4936. 
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 21.10.2014 година, до-
несе 

    
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА 
МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕ-
ЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА И СТАНБЕ-
НИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОП-
ШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА 
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ - 

РЕГИОНАЛЕН ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА 
    
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона 
мрежа со пречистителна станица и станбени улици во 
викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба 
на систем за снабдување со вода за пиење за дел од на-
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селените места во општина Сопиште-Регионален водо-
вод Патишка река („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 7/2014), во точката 1, во воведната рече-
ница износот “49.243.000,00“ се заменува со износот 
“57.993.000,00“. 

Во точката 2, во воведната реченица износот 
“27.836.820,00“ се заменува со износот “36.586.820,00“. 

Во “ОПШТИНА КРУШЕВО“ во алинеја 1 износот 
“17.836.820,00“ се заменува со износот “36.586.820,00“. 

Во “ОПШТИНА СОПИШТЕ“ во алинејата 2 изно-
сот “10.000.000,00“ се заменува со износот “0,00“. 

Во “ВКУПНО“ износот “49.243.000,00“ се заменува 
со износот “57.993.000,00“. 

Точката 6 се брише. 
Во точката 9 зборовите “и изградба на систем за 

снабдување со вода за пиење за дел од населените мес-
та во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка 
река“ се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-8456/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4937. 
Врз основа на член 383 став (2) од Законот за тргов-

ските друштва ( „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Вла-
дата на Република Македонија, во својство на Собра-
ние на Акционерското друштво „Македонска информа-
тивна агенција“ – Скопје, во државна сопственост, на 
седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МА-
КЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“-  

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на бодот за пресметување на 
платите на вработените во Акционерското друштво 
„Македонска информативна агенција“ - Скопје, во 
државна сопственост, бр.03-445/3 од 16.10.2014 година, 
донесена од Управниот одбор на друштвото, на седни-
цата одржана на 16.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8482/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4938. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 21.10.2014 
година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  „TRIDENT 
JUNCTURE-14”, ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 

 
1. За учество  во вежбовната активност „TRIDENT 

JUNCTURE-14”, (во натамошниот текст: вежбовната ак-
тивност), која ќе се одржи во Кралството Норвешка, во 
периодот од 12.11.2014 година до 14.11.2014 година, се 
испраќаат 5 (пет) припадници на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата)- офицери. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-8542/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4939. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње 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 
21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за внатрешни работи. 

   
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со минис-
терот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-8595/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4940. 
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 139/14), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ СЕ ДО-
ДЕЛУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВ-
СКА“ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРА-
ВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ,  

ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Согласно Одлуката за доделување средства за пост-

дипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ во 
странство од областа на правото, економијата и поли-
тиките на ЕУ, за академската 2014/2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
65/2014 и 114/2014) стипендии им се доделуваат на 
следните стипендисти: 

1. Марија Павлова, 
2. Кристина Велевска, 
3. Надица Анѓелкоска и 
4. Јасмина Конеска. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-8615/1 Заменик на претседателот  
21 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 
4941. 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-
спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува: 

1. Дел од КП.бр.385 КО Сливово со површина од 
581м2, евидентирана во Имотен лист бр.59, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2027/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.371/1 КО Мешеишта со површина 
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.1319, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1268/2014 
од 03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.465 КО Требеништа со површина 
од 154м2, евидентирана во Имотен лист бр.275, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-625/2014 од 
03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.706/2 КО Оровник со површина од 
329м2, евидентирана во Имотен лист бр.3, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-921/2014 од 
03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.1451 КО Требеништа со површина 
од 904м2, евидентирана во Имотен лист бр.400, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1414/2014 од 
03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.2610/3 КО Охрид 4 со површина од 
19м2 и дел о КП.бр2612/4 КО Охрид 4 со површина од 
18м2, евидентирани во Имотен лист бр.91434, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1829/2014 од 
10.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.888/2 КО Охрид 4 со површина од 
327м2, евидентирана во Имотен лист бр.101755, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-917/2014 
од 05.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП.бр.969/2 КО Охрид 4 со површина од 
52м2, евидентирана во Имотен лист бр.90882, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-996/2014 од 
05.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.386 КО Сливово со површина од 
579м2, евидентирана во Имотен лист бр.16, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1990/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.2209 КО Сливово со површина од 
830м2, евидентирана во Имотен лист бр.913, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1992/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.2747 КО Сливово со површина од 
454м2, евидентирана во Имотен лист бр.388, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2020/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.333/1 КО Требеништа со површи-
на од 1.083м2, евидентирана во Имотен лист бр.439, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1864/2014 од 15.08.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.6441/5 КО Охрид 4 со површина 
од 1.141м2, евидентирана во Имотен лист бр.101790, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1823/2014 од 19.08.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

14. Дел од КП.бр.604/1 КО Мешеишта со површина 
од 4м2, евидентирана во Имотен лист бр.1066, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1289/2014 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 



 Стр. 54 - Бр. 157                                                                             28 октомври 2014 
 

15. Дел од КП.бр.969/9 КО Охрид 4 со површина од 
2.995м2, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-1828/2014 од 09.07.2014 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

16. Дел од КП.бр.962/2 КО Охрид 4 со површина од 
229м2, евидентирана во Имотен  лист бр.101716, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1825/2014 
од 07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. Дел од КП.бр.1044/3 КО Оровник со површина 
од 8м2, евидентирана во Имотен  лист бр.8, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1830/2014 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП.бр.2220 КО Сливово со површина од 
498м2, евидентирана во Имотен  лист бр.334, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1985/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.378 КО Сливово со површина од 
812м2, евидентирана во Имотен  лист бр.373, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1980/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.76/4 КО Сливово со површина од 
28м2, евидентирана во Имотен  лист бр.3, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-2144/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.270 КО Сливово со површина од 
2.958м2, евидентирана во Имотен  лист бр.7, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1916/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП.бр.2453 КО Сливово со површина од 
582м2, евидентирана во Имотен  лист бр.21, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1983/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.2473/1 КО Сливово со површина 
од 344м2, евидентирана во Имотен  лист бр.228, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1977/2014 
од 11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр737/2 КО Горенци со површина од 
270м2, евидентирана во Имотен  лист бр.17, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2142/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.2642 КО Сливово со површина од 
26м2, евидентирана во Имотен  лист бр.362, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1995/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП.бр.2220 КО Сливово со површина од 
559м2, евидентирана во Имотен  лист бр.3378, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1989/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП.бр.76/6 КО Сливово со површина од 
84м2, евидентирана во Имотен  лист бр.424, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2136/2014-2 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП.бр.272 КО Сливово со површина од 
1.023м2, евидентирана во Имотен  лист бр.51, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1923/2014 од 
01.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.949/7 КО Охрид 4 со површина од 
16м2, евидентирана во Имотен  лист бр.101740, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-986/2014 од 
03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.955/2 КО Охрид 4 со површина од 
329м2, евидентирана во Имотен  лист бр.101715, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-987/2014 
од 03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП.бр.944/2 КО Охрид 4 со површина од 
1.986м2, евидентирана во Имотен  лист бр.101712, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-987/2014 
од 03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП.бр.887/5 КО Охрид 4 со површина од 
2.083м2 и дел од КП.бр.886/4 КО Охрид 4 со површина 
од 2.284м2, евидентирани во Имотен  лист бр.101459, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
983/2014 од 03.09.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

33. Дел од КП.бр.2407 КО Сливово со површина од 
231м2, евидентирана во Имотен  лист бр.931, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1947/2014 од 
02.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП.бр.2239 КО Сливово со површина од 
375м2, евидентирана во Имотен  лист бр.79, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2018/2014 од 
01.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП.бр.238 КО Сливово со површина од 
244м2, евидентирана во Имотен  лист бр.238, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1927/2014 од 
01.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП.бр.742 КО Горенци со површина од 
381м2, евидентирана во Имотен  лист бр.317, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2143/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

37. Дел од КП.бр.2754 КО Сливово со површина од 
441м2, евидентирана во Имотен  лист бр.226, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1944/2014-2 од 
25.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

38. Дел од КП.бр.251/1 КО Сливово со површина од 
1.127м2, евидентирана во Имотен  лист бр.73, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1909/2014 од 
29.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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39. Дел од КП.бр.2549 КО Сливово со површина од 
1.126м2, евидентирана во Имотен  лист бр.62, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1967/2014 од 
01.09.2014 година на Mинистерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

40. Дел од КП.бр.324 КО Сливово со површина од 
110м2, евидентирана во Имотен  лист бр.794, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1943/2014 од 
29.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

41. Дел од КП.бр.959/1 КО Оровник со површина 
од 50м2, евидентирана во Имотен  лист бр.40, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1784/2014-2 од 
14.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

42. Дел од КП.бр.77/9 КО Сливово со површина од 
24м2, евидентирана во Имотен  лист бр.296, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2138/2014-2 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

43. Дел од КП.бр.706/3 КО Оровник со површина 
од 492м2, евидентирана во Имотен лист бр.1049, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-920/2014 
од 03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП.бр.835/1 КО Охрид 4 со површина од 
106м2, евидентирана во Имотен лист бр.7417, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-995/2014 од 
05.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

45. Дел од КП.бр.324 КО Сливово со површина од 
758м2, евидентирана во Имотен  лист бр.798, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1982/2014 од 
11.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

46. Дел од КП.бр.3306 КО Врбјани со површина од 
140м2, евидентирана во Имотен  лист бр.118, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1159/2014 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

47. Дел од КП.бр.6441/4 КО Охрид 4 со површина 
од 19м2, дел од КП.бр.2603/39 КО Охрид 4 со површи-
на од 115м2, дел од КП.бр.2603/40 КО Охрид 4 со пов-
ршина од 78м2 и дел од КП.бр.2603/41 КО Охрид 4 со 
површина од 6м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.100147, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-1822/2014 од 09.07.2014 година на Mинис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

48. Дел од КП.бр.3087 КО Врбјани со површина од 
111м2, евидентирана во Имотен  лист бр.139, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-877/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

49. Дел од КП.бр.2935 КО Врбјани со површина од 
756м2, евидентирана во Имотен  лист бр.108, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-13/2014-2 од 
09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

50. Дел од КП.бр.2933 КО Врбјани со површина од 
394м2, евидентирана во Имотен  лист бр.12, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-15/2014-2 од 

15.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

51. Дел од КП.бр.3337 КО Врбјани со површина од 
182м2, евидентирана во Имотен  лист бр.18, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-862/2014-2 од 
09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

52. Дел од КП.бр.2952 КО Врбјани со површина од 
352м2, евидентирана во Имотен  лист бр.167, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-11/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

53. Дел од КП.бр.3322 КО Врбјани со површина од 
30м2, евидентирана во Имотен  лист бр.614, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1043/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

54. Дел од КП.бр.1328/2 КО Песочани со површина 
од 92м2, дел од КП.бр.1142/1 КО Песочани со површи-
на од 213м2,  дел од КП.бр.1143/2 КО Песочани со пов-
ршина од 157м2, дел од КП.бр.947/2 КО Песочани со 
површина од 1.361м2 и дел од КП.бр.84/2 КО Песоча-
ни со површина од 223м2, евидентирани во Имотен  
лист бр.7, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-39/2014-2 од 16.05.2014 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Охрид; 

55. Дел од КП.бр.70/1 КО Песочани со површина од 
74м2, евидентирана во Имотен  лист бр.62, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-130/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

56. Дел од КП.бр.788/1 КО Горенци со површина од 
170м2, евидентирана во Имотен  лист бр.6, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-364/2014 од 
09.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

57. Дел од КП.бр.711/5 КО Горенци со површина од 
90м2, евидентирана во Имотен  лист бр.404, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-322/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

58. Дел од КП.бр.481/1 КО Горенци со површина од 
165м2, евидентирана во Имотен  лист бр.421, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-288/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

59. Дел од КП.бр.665/1 КО Арбиново со површина 
од 456м2, евидентирана во Имотен  лист бр.363, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-161/2014 
од 14.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

60. Дел од КП.бр.903 КО Оровник со површина од 
120м2, евидентирана во Имотен лист бр.865, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-339/2014-2 од 
09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

61. Дел од КП.бр.1127/6 КО Оровник со површина 
од 258м2, евидентирана во Имотен лист бр.1031, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-959/2014 
од 09.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 



 Стр. 56 - Бр. 157                                                                             28 октомври 2014 
 

62. Дел од КП.бр.919/2 КО Оровник со површина 
од 31м2, евидентирана во Имотен лист бр.214, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-556/2014 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

63. Дел од КП.бр.403/4 КО Оровник со површина 
од 20м2, евидентирана во Имотен лист бр.1237, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-422/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

64. Дел од КП.бр.408/1 КО Оровник со површина 
од 1.029м2, евидентирана во Имотен лист бр.347, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-866/2014 
од 11.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

65. Дел од КП.бр.56/2 КО Ботун со површина од 
832м2, евидентирана во Имотен лист бр.217, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-700/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

66. Дел од КП.бр.1107/1 КО Требеништа со пов-
ршина од 941м2, евидентирана во Имотен лист бр.283, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
635/2014-2 од 09.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

67. Дел од КП.бр.295/2 КО Ново  Село со површина 
од 160м2, евидентирана во Имотен лист бр.288, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-641/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

68. Дел од КП.бр.734/1 КО Мешеишта со површина 
од 281м2, евидентирана во Имотен лист бр.1414, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1454/2014-
2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

69. КП.бр.2102/3 КО Мешеишта со површина од 
83м2, евидентирана во Имотен лист бр.1204, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1166/2014 од 
11.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

70. Дел од КП.бр.4330/1 КО Мешеишта со површи-
на од 258м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1092/2014-
2 од 08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

71. Дел од КП.бр.4317/1 КО Мешеишта со површи-
на од 54м2, евидентирана во Имотен лист бр.178, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1096/2014-
2 од 09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

72. Дел од КП.бр.4330/2 КО Мешеишта со површи-
на од 216м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1093/2014-
2 од 08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

73. Дел од КП.бр.386 КО Мешеишта со површина 
од 480м2, евидентирана во Имотен лист бр.176, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1261/2014-2 
од 22.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид, за изградба на Автопатот „Ки-
чево- Охрид“. 

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

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

 
Бр. 42-8880/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4942. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.10.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА  

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ПАЛЕРМО 
 
1. Се именува Алесандро Дањино за Почесен кон-

зул на Република Македонија во Италијанската Репуб-
лика, со седиште во Палермо.  

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

 
Бр. 89/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4943. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“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 Македонија на седницата одржа-
на на 21 октомври 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  

ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. За државен секретар во Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање се именува д-р 
Соња Лепиткова. 

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

 
Бр. 24-9075/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4944. 

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“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 Македонија на седницата одржа-
на на 21 октомври 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. За државен секретар во Министерството за прав-

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

 
Бр. 24-9076/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4945. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 
заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 
47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 21 октомври   2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА СТРУЧНИ-
ОТ ОРГАН НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО –  

МАВРОВИ АНОВИ 
 
1. Тонче Стефанов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор-претставник на стручниот орган 
на Јавната установа Национален парк Маврово - Мав-
рови Анови.  

2. За член на Управниот одбор-претставник на 
стручниот орган на Јавната установа Национален парк 
Маврово - Маврови Анови се именува Томо Ѓорѓевски. 

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

 
Бр. 24-9077/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4946. 

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за оси-
гурување на депозити („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 
81/2008, 158/2010 и 43/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2014 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

 
1. За директор на Фондот за осигурување на депо-

зити се именува    Нина Настева, досегашен директор 
на Фондот. 

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

 
Бр. 24-9078/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
4947. 

Врз основа на член 76 став (1) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 21.10.2014 година, донесе 

Т А Р И Ф Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВО-
ЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
Член 1 

Во Тарифникот за утврдување на  висината на надо-
местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и концесии за ек-
сплоатација на минерални суровини (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 65/14) во членот 4 став 
(1) дел А во  точката 3 во називот на табелата зборови-
те “за 2012 година” се бришат. 

Во делот В по точката 15 се додава нова точка 16 
која гласи: 

 “16. За експлоатација на архитектонско – украсен 
камен (мермер, гранит, габро, травертин, оникс, базалт, 
сијанит, бреча и сл.) од кои што во фазата на нивна 
преработка не може да се добијат комерцијални блоко-
ви и томболони, а истите се дробат или мелат, во износ 
од 20,00 денари по тон.” 

Точките 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точки 17, 18, 
19, 20 и 21. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7888/1 Заменик на претседателот  

21 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4948. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Евла, која е во надлежност на 
одржување на  Одделение за катастар на недвижности  
Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Евла, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Евла. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17263/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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4949. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Љубојно, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Љубојно, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Љубојно. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17264/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4950. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Душегубица, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-
вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Душегубица, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Душегубица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17265/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4951. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Колибари, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Колибари, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Колибари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17266/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4952. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Србјани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Србјани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Србјани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17267/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4953. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Прдејци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Прдејци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Прдејци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17268/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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4954. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 , 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горенци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горенци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Горенци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17269/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4955. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Коџаџик, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Коџаџик, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Коџаџик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17270/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4956. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 26.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Страгово, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Страгово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Страгово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17271/1  

26 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4957. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 , 41/2014 и 115/2014 ), ди-
ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности,  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Бигор Доленци, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бигор Доленци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Бигор Доленци.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17459/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4958. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Текија, која е во надлежност на 
одржување на Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Текија, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Текија.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17460/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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4959. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мрзенци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мрзенци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Мрзенци.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17461/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4960. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Будаково, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Будаково, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Будаково.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17462/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4961. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 , 41/2014 и 115/2014 ), ди-
ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности,  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Агларци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Агларци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно Агларци.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17463/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4962. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Демир Xисар, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Демир Xисар, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Демир Xисар.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17464/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
4963. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 30.09.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Демир Xисар-Вон-град, која е 
во надлежност на одржување на Одделение за катастар 
на недвижности  Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Демир Xисар-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Демир Xисар-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-17489/1  

30 септември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4964. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013,  41/2014 и 151/2014) и чле-

новите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на при-

роден гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник 

на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), поста-

пувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ 

ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на 

природниот гас за октомври 2014 година, на седницата 

одржана на 24 октомври 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ОД 2014 

ГОДИНА 

 

Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на 

природниот гас за месец октомври од 2014 година, се 

утврдува да изнесува 24,9271 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фак-

турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-

шоци) во износ од 24,6313 ден/nm3 и цена за услугата 

снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 

приклучени на системот за пренос на природен гас во 

износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-

равување со системот за пренос на природниот гас во 

износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тари-

фните потрошувачи непосредно приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец октомври 2014 година во кој не 

е содржан данокот на додадена вредност изнесува 

26,3913 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-

месток на цената на природниот гас за месец октомври 

од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-

сува 4,7504 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-

темот за пренос на природен гас, во согласност со став 

4 и 5 на овој член, за месец октомври од 2014 година 

изнесува 31,1417 ден/nm3. 

 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 48,2800 денари за еден САД долар, 

за месец септември од 2014 година, согласно заклучни-

цата за купопродажба на девизи. 

 

Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

 

Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 

   УП1 Бр. 08-203/14  

24 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4965. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 164/13 и 41/14), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија на 

електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДО-

ОЕЛ Скопје (скратен назив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ 

Скопје) со седиште на адреса ул. Булевар Партизански 

Одреди бр.149 Скопје, за издавање на лиценца за снаб-

дување со електрична енергија, на седницата одржана 

на 24.10.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за трговија на електрична енергија 

ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје (скратен 

назив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ Скопје) со седиште 

на адреса ул. Булевар Партизански Одреди бр.149 

Скопје, му се издава  лиценца за вршење на енергетска 

дејност снабдување со електрична енергија. 



 Стр. 62 - Бр. 157                                                                             28 октомври 2014 
 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

   УП1 Бр. 07-178/14  

24 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија на електрична енергија ТЕР-

НА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје (скратен на-

зив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ Скопје) со седиште на 

адреса ул. Булевар Партизански Одреди бр.149 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

24.10.2014 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

24.10.2024 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 206.11.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6969186 

 

7. Единствен даночен број – 4044014509722 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 

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

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

11.  Услови и начин на извршување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-

тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 

своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-
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шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија ра-бо¬ти во сог-

ласност со законите, другите прописи и општи акти на 

Република Македонија, а особено оние кои се однесу-

ваат на вршење на дејноста трговија со електрична 

енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на пот-

рошувачите, заштита на животната средина, животот и 

здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите. 

 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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4966. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 164/13 и 41/14), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија,  

промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје со седиш-

те на адреса ул. 852 бр.62-комплекс/Газела, Гази Баба 

Скопје, за издавање на лиценца за снабдување со елек-

трична енергија, на седницата одржана на 24.10.2014 

година, донесе 
  

ОДЛУКА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштво за трговија,  промет и услуги ЕЛПЕ-

КОМ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 852 

бр.62-комплекс/Газела, Гази Баба Скопје, му се издава  

лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување 

со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

   УП1 Бр. 07-173/14  

24 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

                

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија,  промет и услуги ЕЛПЕКОМ 

ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 852 бр.62-

комплекс/Газела, Гази Баба Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

24.10.2014 година 

4. Датум на важење на лиценцата 

24.10.2024 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 205.11.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6810241 

 

7. Единствен даночен број – 4043012511731 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 

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

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-

тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 

своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
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шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
и правилата за пазарот на електричната енергија во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија работи во соглас-
ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-
публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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4967. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 164/13 и 41/14), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

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

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и ус-

луги ЕТРИЦИТИ ДООЕЛ Куманово со седиште на ад-

реса ул. Др. Рибар бр.17 Куманово, за издавање на ли-

ценца за снабдување со електрична енергија, на седни-

цата одржана на 24.10.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштво за трговија и услуги ЕТРИЦИТИ 

ДООЕЛ Куманово со седиште на адреса ул. Др. Рибар 

бр.17 Куманово, му се издава  лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

   УП1 Бр. 07-166/14  

24 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ЕТРИЦИТИ ДООЕЛ 

Куманово со седиште на адреса ул. Др. Рибар бр.17 Ку-

маново 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

24.10.2014 година 

4. Датум на важење на лиценцата 

24.10.2024 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 204.11.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6973930 

 

7. Единствен даночен број – 4017014525798 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 

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

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 
 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-

тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 

своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
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согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-

публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 

на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 

заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 

заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите. 

 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 
според напонското ниво на приклучок  и категоријата 
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 
составен дел на оваа лиценца; 

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

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

- како и други промени во работењето во соглас-
ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

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

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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4968. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 28 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по 

барањето на Друштво за трговија на електрична енер-

гија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 

(скратен назив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ Скопје) со 

седиште на адреса ул. Булевар Партизански Одреди 

бр.149 Скопје, на седницата одржана на 24.10.2014 го-

дина донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-

ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за трговија на електрична енергија 

ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје (скратен 

назив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ Скопје) со седиште 

на адреса ул. Булевар Партизански Одреди бр.149 

Скопје, сe издава лиценца за вршење на енергетската 

дејност трговија со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

   УП1 Бр. 07-172/14  

24 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1  

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија на електрична енергија ТЕР-

НА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје (скратен на-

зив на фирмата ТЕТРА ДООЕЛ Скопје) со седиште на 

адреса ул. Булевар Партизански Одреди бр.149 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата:  

24.10.2014 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

24.10.2024 година  

 

5. Евидентен број на издадената лиценца:  

ЕЕ – 207.10.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект - 6969186 

          

7. Единствен даночен број - 4044014509722 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазар¬ните пра¬ви-ла, мрежните пра-

вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија како и 

Правилата за доделување на прекуграничните пренос-

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејностa 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 
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своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните ус-

луги, согласно превземените обврски за потрошувачи-

те кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 

 

12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 
 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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