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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1472.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „САПУЧНИЦА“
СЛИВ НА ЦРНА РЕКА
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала
хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна
река, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18).
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мала хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна река, се поништува со оглед дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување
на постапката за доделување на концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или
јавниот повик суштински би се разликувал.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-3352/3
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1473.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЖИРОВНИЦА“СЛИВ НА
РЕКА ЖИРОВНИЦА
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала

хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река
Жировница, спроведена во согласност со Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесија
за користење на вода за производство на електрична
енергија од 22 мали хидроелектрични централи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 189/18).
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мала хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река Жировница, се поништува со оглед дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви
околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, не
би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/4
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1474.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЈАБЛАНИЦА 1“ СЛИВ
НА РЕКА ЦРН ДРИМ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала
хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река
Црн Дрим, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18).
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
со изградба на мала хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река Црн Дрим, се поништува со оглед
дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување
на постапката за доделување на концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или
јавниот повик суштински би се разликувал.
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/5
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1475.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ОРАШЈЕ 1“ НА РЕКА
ВРАТНИЧКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје
1” на река Вратничка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од
22 мали хидроелектрични централи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот
ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ Желино со седиште на ул.
„101“ бр.15 Желино, со понуда,бр. 11-1074/14 од 20
февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ Желино, за доделување на
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје 1” на река Вратничка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Вратничка
слив на река Вардар за производство на електрична
енергија од мала хидроелектрична централа, како што
е дадено во табелата:

Ред.
Бр.

Водотек
или назив
на електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

р.Вратничка
МХЕ
ОРАШЈЕ
1

812

1,15

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ
Желино треба да регистрира друштво во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог
во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД
при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
9.654.000,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/6
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

31 мај 2019
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1476.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ЕЛЕВСКА“ НА РЕКА
ЕЛЕВСКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“
на река Елевска, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесија за користење на
вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПЕЕ Вардархидро ДОО Скопје
со седиште на ул. „Иван Аговски“ бр.7/3 Скопје и ТДППИ Вардарградба ДОО со седиште во населено место
Трубарево ул. „1“ бр. 2а Скопје, со понуда бр. 111074/11 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик понудувачот конзорциум составен од ДПЕЕ Вардархидро ДОО
Скопје и ТДППИ Вардарградба ДОО Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“ на река Елевска, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Елевска, слив
на река Црн Дрим за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред.
Бр.

Водотек
или назив
на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

Р.
Елевска
МХЕ
Елевска

1999

0,85

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциум ДПЕЕ
Вардархидро ДОО Скопје и ТДППИ Вардарградба
ДОО Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Регистрираното друштво треба да биде во форма на
Друштво со ограничена одговорност, ДОО Друштво со
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,

или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 26.397.300
денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/7
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1477.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 111
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ЈЕЛОВСКА“ НА РЕКА
ЈЕЛОВАЧКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Јеловска“
на река Јеловачка, согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од 22
мали хидроелектрични централи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот
ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз
Скопје со седиште на ул.27 бр.28 Радишани, Општина
Бутел Скопје, со понуда бр. 11-1074/16 од 20 февруари
2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз
Скопје за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба
на мала хидроелектрична централа „Јеловска“ на река
Јеловачка ги исполни условите содржани во Јавниот
повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Јеловачка,
слив на река Вардар за производство на електрична
енергија од мала хидроелектрична централа, како што
е дадено во табелата:

Ред.
Бр.

Водотек
или назив
на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

Р.
Јеловачка
МХЕ
ЈЕЛОВСКА

1132

0,75

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПТТУ КАМЕНОЛОМ
ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз Скопје треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,

23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 7.053.900
денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/8
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1478.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ЈУРУЧКА“ НА РЕКА
ЈУРУЧКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Јуручка“

31 мај 2019
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на река Јуручка, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесија за користење на
вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со
седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.30 Скопје со понуда бр. 11-1074/8 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје,за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба
на мала хидроелектрична централа „Јуручка“ на река
Јуручка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна
понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Јуручка, слив
на река Кадина за производство на електрична енергија
од мала хидроелектрична централа, како што е дадено
во табелата:

Ред.
Бр.

Водотек
или назив
на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

Р. Јуручка
МХЕ
ЈУРУЧКА

696

0,9

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 3.832.000
денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/9
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1479.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA НА РЕКА КАДИНА СЛИВ НА
РЕКА ВАРДАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на река
Кадина слив на река Вардар согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје со седиште на ул.Ферид Мурати бр.30 Скопје со
понуда бр. 11-1074/8 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје. за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба
на мала хидроелектрична централа на река Кадина
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слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација и достави
најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Кадина, слив
на река Вардар за производство на електрична енергија
од мала хидроелектрична централа, како што е дадено
во табелата:

Ред.
Бр.

Водотек

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

Р. Кадина

984

0.6

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/10
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

__________
4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
5.418.000,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

1480.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ДУФСКА РЕКА 2“ СЛИВ НА
РЕКА ВАРДАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска
река 2” слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТ Гравис Груп
ДОО Гостивар со седиште на ул.ЈНА бр.21 Општина
Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе со седиште на ул.Беличица бр.12 Општина Гостивар , со понуда
бр. 11-1074/21 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТ Гравис Груп Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе Гостивар за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала
хидроелектрична централа „Дуфска река 2” слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот
повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е
користење на вода од водотекот на слив на река Вардар за
производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред.
Бр.
1.

Назив на
електрана
МХЕ
Дуфска
река 2

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1348

1,15
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4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач Конзорциум составен
од ДПТ Гравис Груп Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе Гостивар треба да регистрира друштво во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО,
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 5.509.700,
00 денари концесионерот треба да го плати во рок не
подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
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12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/11
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1481.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ДУФСКА РЕКА 1“ СЛИВ
НА РЕКА ВАРДАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска
река 1” слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул.Илинденска бр.48, Гостивар и ДПТУ МЕТРО ДОО Гостивар со седиште на
ул.Илинденска бр.86, Гостивар со понуда бр. 111074/22 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ
Гостивар и ДПТУ МЕТРО ДОО Гостивар за доделување на концесија за користење на вода за производство
на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска река 1“ слив на река Вардар,
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река
Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
Дуфска
река 1

990

0,5

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
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5. Најповолниот понудувач конзорциум составен од
ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ Гостивар и ДПТУ МЕТРО
ДОО Гостивар треба да регистрира друштво во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма
на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво
со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,
или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
5.501.350,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/12
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

1482.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ „БАРОВ ДОЛ“ И „ПАПРАД“
СЛИВ НА РЕКА ДОШНИЦА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мали хидроелектрични централи „Баров
дол” и „Папрад” слив на река Дошница, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДЕКА Енергија ДООЕЛ со седиште на ул. Илинденска
бр.16, Кавадарци, Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ со седиште на
Ило Костов, бр.31, Кавадарци и Агро Солар ДООЕЛ со
седиште на населено место без уличен систем бб с.Рибарци, Росоман, со понуда бр. 11-1074/29 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДЕ-КА Енергија ДООЕЛ,
Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ и Агро Солар ДООЕЛ, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи „Баров дол“ и „Папрад“ слив
на река Дошница, ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација и достави
најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река
Дошница за производство на електрична енергија од
мала хидроелектрична централа, како што е дадено во
табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ Баров Дол

510

1

2

МХЕ Папрад

440

1

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДЕ-КА Енергија ДООЕЛ, Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ,
Агро Солар ДООЕЛ треба да регистрира друштво во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука. Регистрираното друштво треба да биде во фор-
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ма на Друштво со ограничена одговорност ДОО,
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
4.475.000,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/13
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1483.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „БОГОВИЊСКА“ СЛИВ
НА РЕКА ВАРДАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска” слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија" бр. 189/18), на понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Скупи 20 бр.5, Општина Карпош, со понуда бр. 11-1074/17 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ, за доделување на
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска” слив на река Вардар, ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река
Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
Боговињска

1140

3

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПТТУ Техно Павер
ДООЕЛ Скопје треба да регистрира друштво во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма
на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво
со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,
или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
15.470.000,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/14
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1484.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „МАЗДРАЧА“ СЛИВ НА
РЕКА ВАРДАР
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енер-

гија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Скупи 20 бр.5 Општина Карпош со понуда
бр. 11-1074/17 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство
на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар, ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река
Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
МАЗДРАЧА

3631

2

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПТТУ Техно Павер
ДООЕЛ Скопје треба да регистрира друштво во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма
на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво
со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,
или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
28.383.700,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
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Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/15
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1485.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
О ДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ВОДЕНИЦА“ НА КРИВА
РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица” на Крива река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од
22 мали хидроелектрични централи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот
ДПУТ на големо и мало Вимир Промет Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.9 бр.3 Инџиково, Општина Гази Баба, Скопје со понуда бр. 111074/19 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПУТ на големо и мало Вимир Промет Виолета
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична
енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица“ на Крива река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот Крива Река слив
на река Вардар за производство на електрична енергија
од мала хидроелектрична централа, како што е дадено
во табелата:
Ред.
Бр.

Водотек или
назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

Р. Крива
река
МХЕ
Воденица

150

5,4

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПУТ на големо и мало
Вимир Промет Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното
друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско
друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе
од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 850.000,00
денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
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10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/16
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1486.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „БАЧИШКА РЕКА 3“
СЛИВ НА КРИВА РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Бачишка
река 3” слив на Крива Река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЏД ДООЕЛ с.Букојчани
Кичево со седиште на населено место без уличен систем бр.1 Букојчани, Кичево, со понуда бр. 11-1074/6 од
20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЏД Дооел с.Букојчани Кичево,
за доделување на концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија со изградба на
мала хидроелектрична централа „Бачишка река 3” слив
на Крива Река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Крива
река за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
Бачишка река
3

387

0,6

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЏД
ДООЕЛ с.Букојчани, Кичево треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
2.541.500,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/17
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

31 мај 2019
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1487.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „СЛИВНИЧКА” СЛИВ НА
РЕКА СЛИВНИЧКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Сливничка” слив на река Сливничка, согласно Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесија
за користење на вода за производство на електрична
енергија од 22 мали хидроелектрични централи
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТУ
Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Лубо Петровиќ“ бр. 2 Скопје и ДТУУ
ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште на
ул.Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр.
11-1074/25 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа
„Сливничка” слив на река Сливничка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река
Сливничка за производство на електрична енергија од
мала хидроелектрична централа, како што е дадено во
табелата:

Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
Сливничка

841

0,38

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со

ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена
одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе
од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 6.784.500,
00 денари концесионерот треба да го плати во рок не
подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведната електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/18
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1488.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „КОЧА“ СЛИВ НА ГОЛЕМА
РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Коча”
слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од
22 мали хидроелектрични централи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот
конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ
Скопје ул.Лубо Петровиќ бр.2 Скопје, Општина Бутел
и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште ул.Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/26 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на
вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Коча” слив на
Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот
повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема
река за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
КОЧА

1152

0,7

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК
МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 6.110.400,
00 денари концесионерот треба да го плати во рок не
подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/19
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1489.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ПРИСОВЈАНСКА“ СЛИВ
НА ГОЛЕМА РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска” слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енер-
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гија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија" бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопјесо седиште на ул.Лубо
Петровиќ бр.2 Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увозизвоз Куманово, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/25 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциумот составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија
за користење на вода за производство на електрична
енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска” слив на Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема
река за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ
Присовјанска

841

0,53

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциум составен од
ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и
ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба
да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното
друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско
друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе
од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно 6.784.500,
00 денари концесионерот треба да го плати во рок не
подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3352/20
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1490.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ГОЛЕМА РЕКА 1“ СЛИВ НА
ГОЛЕМА РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Голема
река 1” слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг
ДООЕЛ Скопје ул.Лубо Петровиќ бр.2 Скопје, Општина Бутел и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште ул.Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/26 од 20 февруари 2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на
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вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 1”
слив на Голема река, ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација и достави
најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема
река за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
Ред.
Бр.

1.

Назив на
електрана
МХЕ
ГОЛЕМА
РЕКА 1

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

3276

2.1

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК
МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
21.145.200,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/21
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

1491.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA „ГОЛЕМА РЕКА 2“ СЛИВ НА
ГОЛЕМА РЕКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа „Голема
река 2” слив Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје ул.„Лубо Петровиќ“ бр.2 Скопје,
Општина Бутел и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово со седиште ул.„Пролетерски бригади“ бр.3
Куманово, со понуда бр. 11-1074/25 од 20 февруари
2019 година.
2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на
вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 2”
слив на Голема река, ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација и достави
најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема
река за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
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Ред.
Бр.

Назив на
електрана

Моќност
Kw

Инсталиран
проток
m3/s

1.

МХЕ Голема
река 2

3586

3

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК
МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен во висина од вкупно
21.982.200,00 денари концесионерот треба да го плати
во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на
произведената електрична енергија за секој произведен
киловат час на прагот од електраната во секоја година
на користење.
Концесионерот треба годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот
за животна средина и просторно планирање, во рок не
подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.
9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе
ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.45-3352/22
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1492.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18) министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И
ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на
униформата и ознаките на униформата на Полицијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19), во член 13 точка 6 потточка 6.1.1 Табелата бр. 167 се заменува со нова Табела бр. 167, која гласи:
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Член 2
Во член 14 ставот 2 се менува и гласи:
„Составот, квалитетот и кројот на зимската јакна,
кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните
„рипс“, панталоните „трослојни, блузата со долги ракави, маицата со јака, маицата со отвор во форма на
буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелениот комплет за дожд, шеширот и капата „безбол“, кои се во маскирна (мандра)
шара во комбинација на црна, сива, светло сива и темно сива боја се уредени во член 13 точките 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои
гласат:
„Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот,
подјакната, џемперот и беретката кои се во сива боја се
уредени во член 13 точките 1, 2, 4 и 17 од овој правилник.
Составот, квалитетот и кројот на високите зимски
чизми и тактичките летни чизми се уредени во член 13
точките 19 и 20 од овој правилник.
Кратката јакна и навлаката за шлем го имаат следниот состав, квалитет и крој:“
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драп, зелено драп и маслинесто драп боја, се уредени
во член 13 точка 18 и член 14 точка 2 од овој правилник.“
Член 4
Во член 20 точка 7 потточка 7.3 Табелата бр. 248 се
заменува со нова Табела бр. 248, која гласи:

Во точка 8 потточка 8.1 Табелата бр. 249 се заменува со нова Табела бр. 249, која гласи:

Член 3
Членот 16 се менува и гласи:
„Член 16
Составните делови на униформата за извршување
на задачи во рурална средина, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“,
кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во форма
на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица
со кратки ракави, дождовна наметка, дводелен комплет
за дожд, шешир, беретка, навлака за шлем, високи
зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.
Составот, квалитетот и кројот на зимската јакна,
кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните
„рипс“, панталоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелниот комплет за дожд и шеширот се уредени во член 13 точките 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15
од овој правилник, дождовната наметка е уредена во
член 15 точка 1 од овој правилник, освен бојата која е
во маскирна (мултикам) шара во комбинација на зелена, светло кафеава, темно кафеава, драп, светло драп,
зелено драп и маслинесто драп боја.
Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот,
подјакната и џемперот кои се во драп боја се уредени
во член 13 точките 1, 2 и 4 од овој правилник.
Составот, квалитетот и кројот на беретката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми се уредени
во член 13 точките 17, 19 и 20 од овој правилник, а
кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник.
Составот, квалитетот и кројот на навлаките за шлем
кои се во маскирна (мултикам) шара во комбинација на
зелена, светло кафеава, темно кафеава, драп, светло

Потточката 8.2 се менува и гласи:
„8.2 Крој на ракавици тактички
Ракавиците тактички го има следниот крој: истите
се изработени од синтетички материјал во црна боја,
појачани на дланката и прстите која ке дава еластичност при работа со оружје. Истите се со еднослојна основа составена од повеќе парчиња кои се дизајнирани
за работа со оружје, односно имаат голема осетливост
и контрола на повлекувачот на оружјето. Надворешно
се зајакнати за поголема издржливост, а внатрешно
имаат мека подлога за подобро налегнување на раката.
Имаат тесно и ниско закопчување кај зглобот со велкро
лента, а од долната страна кај зглобот има полукружна
вшиена гуртна за полесно облекување. Зајакнати се кај
зглобовите со флексибилност и вентилираност на секој
прст.“
Член 5
Прилозите бр. 150, 219 и 220 се заменуваат со нови
Прилози бр.150, 219 и 220, кои се дадени во прилог и
се составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-43551/1
30 мај 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1493.
СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(ОГЛАС ОД 12.3.2019 ГОДИНА)
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1494.
Врз основа на член 14 став (4), член 26 став (4),
член 34 став (3), член 36 став (2), член 37 став (6), член
38 став (5), член 43 став (9), член 46, член 47 став (2),
член 48 став (4), член 49 став (2), член 52 став (7), член
53 став (11) и член 63 став (3) од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06,
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и 98/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/99, 17/00, 28/00, 66/00,
29/03, 90/05, 106/06, 142/15 и 42/16) во членот 3 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) При извоз во рамките на извозната царинска
постапка со употреба на техника за електронска обработка на податоци, доказот за извршен извоз се обезбедува преку електронска порака IE599 – Известување за
извоз која надлежниот царински орган му ја испраќа на
декларантот или на неговиот застапник.“
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„При извоз во рамките на извозната царинска постапка кога не се употребува техника за електронска
обработка на податоци, туку се применува Единствениот царински документ (ЕЦД), доказот за извршен извоз
се обезбедува преку извозна потврда внесена на третиот примерок од ЕЦД. Доколку по завршување на извозот, стоката се превезува во транзитна постапка, доказот за извршен извоз се обезбедува преку извозна потврда внесена на третиот примерок од ЕЦД од страна на
надлежнииот царински орган, по добивање на електронска порака со која се потврдува дека стоката го напуштила царинското подрачје или откако ќе се прими
петтиот примерок од ЕЦД.“
Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите „без
примена на“ се додаваат зборовите „техника за електронска обработка на податоци или“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-5199/1
31 мај 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1495.
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за здравство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ
НА ПРВОСТЕПЕНАТА И НА ВТОРОСТЕПЕНАТА
КОМИСИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО
МИСЛЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на надоместок заради попреченост,
потребната документација, составот на првостепената
и на второстепената комисија, формата и содржината
на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.
Член 2
За остварување на правото на надоместок заради
попреченост се поднесува барање и потребната документација до месно надлежниот центар за социјална
работа.
Член 3
Како лице со тешка и длабока интелектуална попреченост во смисла на овој правилник се смета лице
со забавен или непотполн психички развој кој се карактеризира со нарушување на способностите кои се јавуваат и развиваат во текот на развојот и придонесуваат
за општото ниво на когнитивните (сознајните), говорните, моторните и социјалните способности.
За лице со тешка интелектуална попреченост во
смисла на овој правилник се смета лице кај кое што коефициентот на интелигенција приближно се движи од
20 до 34 (ментална возраст од три до шест години) и
кое веројатно ќе има потреба од постојана поддршка и
помош од друго лице.
За лице со длабока интелектуална попреченост во
смисла на овој правилник се смета лице кај кое што коефициентот на интелигенција е под 20 (ментална возраст под три години), лице со сериозно оштетување во
комуникација, подвижност, со тешки ограничување за
сопствената грижа кај кои е потребна континуирана
помош од средината.
Член 4
Како лице со најтешка телесна попреченост во
смисла на овој правилник се смета лице кај кое што постои локомоторна дисфункција и кое што своите основни биолошки и социјални потреби ги извршува са-
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мо со помош на инвалидска количка со придружник,
освен во случаи кога истото има тешка или длабока интелектуална попреченост, како и лице со тетраплегија
и квадриплегија кај кое што постои локомоторна
дисфункција и кое што своите основни биолошки и социјални потреби ги извршува само со помош на инвалидска количка со придружник односно лице со:
- системски атрофии кои што примарно го зафаќаат
централниот нервен систем;
- екстрапирамидални заболувања и заболувања на
движењето;
- други дегенеративни болести на нервниот систем;
- демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
- полиневропатии и други заболувања на периферниот нервен систем;
- болести на мионевралната спојка на мускул;
- хемиплегија;
- параплегија;
- тетраплегија (квадриплегија);
- секвели од цереброваскуларна болест;
- секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;
- стекнат недостиг на долни екстремитети;
- секвели од повреди на долни екстремитети;
- воспалителни полиартропатии и полиартроза;
- системски заболувања на сврзното ткиво или
- секвели од полиомиелит и редуцирани дефекти на
долени екстремитети.
Член 5
Како потполно слепо лице во смисла на овој правилник се смета лице кај кое што постои оштетување
на видот од 98 до 100%, односно лице кое што:
- потполно го изгубило осетот за вид (амауроза);
- остатокот на острината на видот на подоброто око
со најдобра можна корекција изнесува до 0,02 (броење
на прсти на далечина од еден метар) или помалку;
- остатокот на острината на видот на подоброто
око со најдобра можна корекција е од 0,02 до 0,05;
- остатокот на централниот вид на подоброто око со
најдобра можна корекција е до 0,14 со намалување на
видното поле до 10 степени или
- постои концентрично намалување на видното поле на двете очи со видно поле со ширина од пет до 10
степени околу централната фиксацијска точка.
Член 6
Како потполно глуво лице во смисла на овој правилник се смета лице кое има двострано оштетување
на слухот поголемо од 80%, пресметано според Таблицата за одредување на процентот на траен инвалидитет/попреченост (Fowler-Sabinе таблица), кај кое и со
примена на слушен апарат не се постигнува добра говорна разбирливост заради што значајно се нарушува
комуникацијата, социјалниот живот, односно квалитетот на живеење.
Член 7
Барање за остварување на правото на надоместок
заради попреченост се поднесува од страна на барателот на образец кој се печати на хартија во бела боја со
А4 формат, кој содржи: назив на органот до кој што се
поднесува барањето, наслов на барањето, податоци за
подносителот на барањето, содржина на барањето, наведување на прилози, место за датум на поднесување и
за потпис на подносителот на барањето.
Барањето од ставот 1 на овој член е дадено во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.
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Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува:
1. важечка лична карта на граѓанинот на Република
Северна Македонија, лична карта за постојан престој
на странец, лична карта за признат бегалец или лична
карта за лице под супсидијарна заштита, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и
државјанството;
2. конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца
лекари специјалисти од соодветните специјалности или
траен наод наод, оцена и мислење за видот и степенот
на попреченост и
3. трансакциска сметка на подносителот на барањето.
Член 8
Од страна на Комисијата се издава конзилијарно
мислење за остварување на правото на надоместок заради попреченост на лицата со тешка и длабока интелектуална попреченост, која е составена од двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог
специјалист по медицинска психологија, формирана на
терцијарно ниво на здравствена заштита.
Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член
се издава по непосреден преглед на подносителот на
барањето од страна на Комисијата.
Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член,
се издава на образец кој се печати на хартија во бела
боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата,
број и датум на конзилијарното мислење, наслов на
конзилијарното мислење, податоци за прегледаното
лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за
потпис на лекарите специјалисти, место за печат и место за потпис на овластеното лице.
Образецот од ставот 3 на овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 9
Од страна на Комисијата се издава конзилијарно
мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради телесна попреченост на лице со најтешка телесна попреченост во прв степен , која есоставена
од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од
следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист.
Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член
се издава по непосреден преглед на подносителот на
барањето од страна на Комисијата.
По исклучок од ставот 1 на овој член, утврдувањето
на паричен надоместок заради попреченост за лице со
најтешка телесна попреченост за лицата со тетраплегија и квадриплегија се врши со непосреден увид во домот на барателот или по конзилијарно мислење врз основа на отпусно писмо и/или специјалистички извештај.
Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член
се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.
Член 10
Од страна на Комисијата се издава конзилијарно
мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно слепо лице во
прв степен, која е составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терциерно ниво на здравствена заштита од следните специјалности:
двајца лекари специјалисти офталмолози и еден специјалист невролог.
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Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член
се издава по непосреден преглед на подносителот на
барањето од страна на Комисијата.Конзилијарното
мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.
Член 11
Од страна на Комисијата се издава конзилијарното
мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно глуво лице во
прв степен, која е составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терциерно ниво на здравствена заштита од следните специјалности:
специјалист оториноларинголог, специјалист невролог
и супспецијалист по аудиологија.
Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член,
се издава по непосреден преглед на подносителот на
барањето од страна на Комисијата. Конзилијарното
мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.
Член 12
Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на правото на паричен
надоместок заради попреченост на лице со тешка и
длабока интелектуална попреченост, конзилијарно
мислење во втор степен се дава од страна на Комисија
составена од тројца членови кои вршат здравствена
дејност на терциерно ниво на здравствена заштита составена од двајца лекари специјалисти по психијатрија и
еден психолог специјалист по медицинска психологија,
формирана на терцијарно ниво на здравствена заштита,
кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен.
Конзилијарното мислење и наод од ставот 1 на овој
член се издава на образец кој се печати на хартија во
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата, број и датум на конзилијарното мислење, наслов
на конзилијарното мислење, податоци за прегледаното
лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за
потпис на лекарите специјалисти, место за печат и место за потпис на овластено лице.
Образецот од ставот 2 на овој член е даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.
Член 13
Во постапката по поднесена жалба против првостепеното решение за остварување на правото на паричен
надоместок заради попреченост на лице со најтешка
телесна попреченост, конзилијарно мислење во втор
степен се дава од страна на Комисија составена од
тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од
следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист, кои не
го дале конзилијарното мислење во прв степен.
Конзилијарното мислење и наод од ставот 1 на овој
член се издава на образецот од член 12 став 3 од овој
правилник.
Член 14
Во постапката по поднесена жалба против првостепеното решение за остварување на правото на паричен
надоместок заради попреченост на потполно слепо
лице, конзилијарно мислење во втор степен се дава од
страна на Комисија составена од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца специјалисти офталмолози и специјалист невролог, кои не го дале
конзилијарното мислење во прв степен.
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Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член
се издава на образецот од член 12 став 3 од овој правилник.
Член 15
Во постапката по поднесена жалба против првостепеното решение за остварување на правото на паричен
надоместок заради попреченост на потполно глуво
лице, конзилијарно мислење во втор степен се дава од
страна на Комисија составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терциерно
ниво на здравствена заштита од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист
невролог и супспецијалист по аудиологија, кои не го
дале конзилијарното мислење во прв степен.
На членовите на комисијата им се определуваат заменици кои ги исполнуваат истите услови како и членовите на комисијата.
Конзилијарното мислење од став 1 на овој член се
издава на образецот од член 12 став 3 од овој правилник.
Член 16
Надоместокот за издавање на конзилијарно мислење за остварување на правото на надоместок заради попреченост изнесува 1.250,00 денари.
Член 17
Издадените конзилијарни мислења за утврдување
на потребата од остварување на право на надоместок
заради попреченост се евидентираат во писмена и електронска форма со следните податоци: реден број, број
и датум на предметот на центарот за социјална работа,
име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот
на барателот, број на конзилијарно мислење, поставен
наод, дијагноза и шифра на основната болест согласно
МКБ 10 и забелешка.
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат Правилникот за начинот за остварување на правото на додаток за мобилност и слепило, потребната документација, составот на лекарите
специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата од остварување
на ова право, формата и содржината на конзилијарното
мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/18) и Правилникот за начинотот за остварување на правото на додаток за глувост, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за
давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор
степен за потребата за остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и
надоместокот за издавање на конзилијарното мислење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/18).
Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-4100/1
29 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Бр. 17-4133/1
30 мај 2019 година
Скопје

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

Стр. 30 - Бр. 111

31 мај 2019

31 мај 2019

Бр. 111 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 111

31 мај 2019

31 мај 2019

Бр. 111 - Стр. 33

1496.
Врз основа на член 143 став (20) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
104/19), министерот за труд и социјална политика, донесе

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1497.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска
со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧЕЛАТА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ДЕТСКИ
ГРАДИНКИ

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
УВОЗ НА КАРИ ЛИСЈА ОД ИНДИЈА (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начелата на
внатрешната организација на јавните установи за децадетски градинки.

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за
увоз на кари лисја од Индија.

Член 2
Во внатрешната организациска поставеност на јавните установи за деца се применуваат следниве начела:
- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите;
- насоченост кон корисниците на услугите на установата;
- одговорност при вршењето на службените задачи;
- еднообразност и хиерархиска поставеност на организацијата на работните места;
- делегирање на овластувања;
- меѓусебна координација на раководителите на организационите единици-објекти, координација на раководителите и директорот на јавната установа за деца,
координација на службите и директорот и меѓусебна
координација.
Член 3
Внатрешната организација на јавната установа за
деца ги опфаќа:
- видот и бројот на организациските единици и на
службите на јавната установа за деца,
- делокругот на работа на организациските единици, службите, нивната одговорност и меѓусебни односи и
- начините и формите на раководење (стручни совети и други совети).
Составен дел на актите за внатрешна организација е
графички приказ на организацијата на установата (органограм).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-3881/3
29 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Член 1
Предмет на уредување

Член 2
Цели
(1) Ова решение се однесува на пратки со храна за
луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско
потекло со тарифна ознака која е дадена во Прилог 1
кој е составен дел на ова решение.
(2) Ова решение се применува и за мешовита храна
која во себе содржи повеќе од 20 % од храната од став
(1) на ова решение.
(3) Ова решение не се применува на пратки со храна за луѓе и храна за животни за лична употреба.
Член 3
Увоз
Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло наведени од член 2 на
ова решение, може да се увезат во Република Северна
Македонија само во согласност со посебните услови
наведени во ова решение.
Член 4
Резултати од земани мостри и лабораториски
анализи
(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратка со храна
за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова
решение, треба да биде придружена со резултати од земени мостри и лабораториски анализи за максималното ниво на резидуи од пестициди од страна на надлежните органи на земјата на потекло или во земјата различна од земјата на потекло од каде што е испорачана
пратката.
(2) Земањето на мостри и анализи кои се наведени
во став (1) на овој член треба да биде во согласност со
Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во
храната во рамки на официјалната контрола(*1).
(*)

Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Советот 2014/885/ЕЗ од 13 август 2014 година за утврдување на посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија (CELEX бр.
32014R0885) и со Регулативата на Советот 2018/941/ЕЗ од 02 јули
2018 година за изменување на Регулативата на ЕК бр.669/2009, за
спроведување на Регулативата на ЕК бр.882/2004 за зголемено
ниво на официјални контроли од увоз на одредена храна за животни и храна од неживотинско потекло и Регулативата за спроведување на ЕК бр. 885/2014 (CELEX бр.32018R0941).
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Член 5
Здравствен сертификат
(1) Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за
животни од неживотинско потекло од член 2 на ова решение, при увоз во Република Северна Македонија,
треба да бидат придружени со здравствен сертификат
за увоз кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на
ова решение.
(2) Здравствениот сертификат треба да биде пополнет, потпишан и заверен од овластен претставник на
надлежниот орган на земјата на потекло или од надлежниот орган на земјата од каде е испорачана пратката доколку таа земја е различна од земјата на потекло.
(3) Здравствениот сертификат треба да биде изготвен најмалку на службениот јазик на земјата извозник
и на македонски јазик со кирилично писмо и не треба
да биде постар од четири месеци од датумот на неговото издавање.
Член 6
Идентификација
(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратки со храна
за животни од неживотинско потекло треба да биде
идентификувана со код за идентификација кој одговара
со кодот за идентификација наведен во резултатите од
земените мостри и лабораториските анализи од член 4
на ова решение и здравствениот сертификат од член 5
на ова решение кои ја придружуваат пратката.
(2) Секое поединечно пакување од пратката, треба
да се идентификува со кодот за идентификација од став
(1) на овој член.
Член 7
Претходно известување на пратки
Операторите со храна или нивни овластени претставници, пред секое пристигнување на пратка со прехранбени производи кои се предмет на ова решение, до
државниот инспектор за храна на инспекциско место
на граничниот премин за влез на пратката, треба да
достават претходно известување за датумот и времето
на пристигнување на пратката и за природата на пратката, најмалку еден работен ден пред физичкото пристигнување на пратката на граничен премин за влез на
територијата на Република Северна Македонија.
Член 8
Официјални контроли
(1) Сите официјални контроли треба да се извршат,
пред да се пушти пратката со храна за луѓе и пратката
со храна за животни од неживотинско потекло во слободен промет во Република Северна Македонија, од
моментот кога пратката е пристигната и е физички достапна за земање на мостри на инспекциски места на
граничен премин за влез.
(2) Пратките со храна за луѓе и пратките со храна за
животни од неживотинско потекло кои се наменети за
увоз во Република Северна Македонија, подлежат на

проверка на документи од страна на државниот
инспектор за храна, за да се потврди дека се придружени со резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и со здравствениот сертификат од член 5 на ова решение.
(3) Доколку пратката не е придружена со документите од став (2) на овој член, не треба да се дозволи
влез во Република Северна Македонија на истата и треба да се врати назад во земјата на потекло или да се
уништи.
(4) Надлежниот орган на инспекциското место на
граничен премин за влез дава согласност за влез на
пратката до крајното место на дестинација по завршување на проверките наведени во ставовите (2) и (3) на
овој член со задоволителни резултати.
(5) Пратките кои се предмет на ова решение, не треба да се разделуваат се додека сите официјални контроли наведени во овој член не бидат завршени од страна
на државниот инспектор за храна на инспекциско место на граничен премин за влез.
(6) Резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот
сертификат од член 5 на ова решение треба да ја придружуваат пратката до крајното место на дестинација.
Член 9
Производи кои не се во согласност
Доколку при официјалните контроли за храната за
луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско
потекло се утврди дека:
- кодот за идентификација не е во согласност со кодот на резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот
сертификат од член 5 на ова решение кои ја придружуваат пратката;
- има несоодветна документација или непотполна
документација или
- доколку во наодите од извршените лабораториски
анализи од член 4 на ова решение се утврди висока
содржина на резидуи од пестициди над дозволената количина или не е во согласност со прописите од областа
на безбедноста на храната, државниот инспектор за
храна на граничен премин за влез постапува согласно
членовите 91, 92 и 93 од Законот за безбедност на храната.
Член 10
Завршни одредби
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за утврдување на посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија (*)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
40/15).
Член 11
Влегување во сила
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 28-1733/1
16 мај 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

31 мај 2019

Бр. 111 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 111

31 мај 2019

31 мај 2019
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1498.
Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84
став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став
(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3)

Дел 4, Дел 6, Дел 7, Дел 8, Дел 9, Дел 10 и Прилогот 7,
Дел 1, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11,
123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за

Член 2
Прилогот 6 дел 6Б се заменува со нов Прилог 6 дел
6 Б кој е составен дел на овој правилник.

храна и ветеринарство донесе
Член 3
ПРАВИЛНИК

Во членот 177, ставот (2) се менува и гласи:

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

„Сите обрасци на ветеринарно-здравствени серти-

ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ,

фикати од Прилог 7 на овој правилник ќе отпочнат да

ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН

се применуваат од 1 септември 2019 година, освен об-

УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА

расците на ветеринарно-здравствени сертификати за

НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИ-

транзит и складирање (Т-S), кои ќе отпочнат да се при-

ФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА

менуваат со пристапувањето на Република Северна

ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИ-

Македонија во Европската Унија.“

ВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И
ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА
СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 4
Пратките со живи животни и производи од животинско потекло кои се натоварени и сертифицирани до
1 септември 2019 година, можат да се внесат во Република Северна Македонија и со обрасци на ветеринарно-здравствени сертификати кои ги издала надлежната служба на земјата извозничка, а се применувале за

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и

увоз во Република Северна Македонија пред отпочнување со примена на овој правилник.

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-

Член 5

ствениот сертификат или други документи што ја

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

придружуваат пратката со живи животни, аквакултура

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

и производи од животинско потекло, како и начинот и

кедонија“.

постапката на вршење на проверка и преглед при увоз
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и

Бр. 02-1832/1

Агенција за храна

производи од животинско потекло(*) („Службен вес-

31 мај 2019 година

и ветеринарство

ник на Република Северна Македонија“ број 72/19 и

Скопје

Директор,

78/19) во Прилогот 4, Дел 2, Прилогот 6 Дел 1, Дел 3,

Зоран Атанасов, с.р.

Стр. 38 - Бр. 111

31 мај 2019

31 мај 2019
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31 мај 2019
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1499.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И
ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА, ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА
ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги
на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/09 и 139/18), Прилoзите 1 и
2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 10-620/3
20 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

Стр. 44 - Бр. 111

31 мај 2019
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Даме Груев 1, 1000 Скопје

Број на дозвола: ______________
БАРАЊЕ ЗА...
 Издавање на дозвола на АTSEP инженер/ATSEP техничар (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 Впишување на овластување согласно член 38 на правилникот (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 Промена на дозвола (дел 1, 2, 3, 6, 7)
 Продолжување на важноста на дозволата / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 Полагање на испит за стекнување на дозвола / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Презиме:
[

]

Датум на раѓање (дд/мм/гггг):
[
/
/
]

Татково име:
[

]

Име:
[

]

Место на раѓање:
[

]

Државјанство:
[

]

Адреса на живеење:
[
Поштански бр.:
[

]

Место:
] [

Домашен тел: [

]
]

Стручна подготовка и насока:
[

Адреса за електронска пошта (email):
[
Факс: [

]
]

/

]

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА
Назив:
[

]

Ознака:
[

]

Адреса на единицата:
[

]

Тел. на единицата:
[

]

3. ВИД НА ATSEP ПЕРСОНАЛ

 инженер

 техничар

4. ОВЛАСТУВАЊА ЗА КОИ СЕ ОДНЕСУВА БАРАЊЕТО
Уред - Систем (кратенка и ознака):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тип на овластувањето:
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1500.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 1“, на
26.2.2019 година го донесе следниот:
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“
I

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

31 мај 2019

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точкa 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точкa 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно
Законот за градежно земјиште, се утврдува според
Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, односно од денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за
закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект
за потребите на корисник.
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VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 1“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 01-425/1
26 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Александар Филиповски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 111
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1501.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата
на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 2“, на
26.2.2019 година го донесе следниот:
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“
I

31 мај 2019

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно
Законот за градежно земјиште, се утврдува според
Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на
посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во
фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
предвидени во табелата нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со
износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување
односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа од Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони, односно од денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за
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закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект
за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 ден. е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 2“ и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој
тарифник.
VII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 123/18).
VIII
Овој тарифник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-425/2
26 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
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