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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3463. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 118 ставови (1) и (4) од 

Деловникот на Собранието на Република Македонија, 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 30 јули 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РА-

БОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за основање на постојани работни тела 

на  Собранието на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ број 85/14) во ставот 

1 се додава нова реченица која гласи: 

„Работните тела можат да воспоставуваат меѓуна-

родна соработка во областите за кои се основани“.  

 

Член 2 

Во членот 2 точка 1. Комисија за уставни прашања, 

став 2 алинеја 3 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се 

брише, се става запирка и се додава нова алинеја 4, која 

гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се од уставен карактер и“. 

Алинејата 4 станува алинеја 5. 

Во точката 2. Законодавно-правна комисија, став 2 

алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се 

брише, се става запирка и се додава нова алинеја 5, која 

гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на законодавната дејност и 

правните системи и“. 

Алинејата 5 станува алинеја 6. 

Во точката 3. Комисија за одбрана и безбедност, 

став 2 алинеја 17 сврзникот „и“ на крајот од алинејата 

се брише, се става запирка и се додава нова алинеја 18, 

која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и“. 

Алинејата 18 станува алинеја 19. 

Во точката 4. Комисија за политички систем и од-

носи меѓу заедниците, став 2 алинеја 20 сврзникот „и“ 

на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се 

додава нова алинеја 21, која гласи: 

 „- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на политичките системи и од-

носите  меѓу заедниците и“. 

 Алинејата 21 станува алинеја 22. 

 

 Во точката 7. Комисија за прашања на изборите и 

именувањата, став 2 алинеја 13 сврзникот „и“ на крајот 

од алинејата се брише, се става запирка и се додава но-

ва алинеја 14, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на изборите и именувањата и“. 

Алинејата 14 станува алинеја 15. 

Во точката 9. Комисија за надзор над работата на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и на 

Агенцијата за разузнавање, став 2 алинеја 4 сврзникот 

„и“ на крајот од алинејата се брише, се става запирка  и 

се додава нова алинеја 5, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на ваквиот надзор“. 

Алинејата 5 станува алинеја 6. 

Точката 10 се менува и гласи: 

„Комисија за надзор над спроведувањето на посеб-

ната истражна мерка следење на комуникациите од 

страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-

вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-

нистерството за одбрана. 

Комисијата има претседател, четири члена и нивни 

заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат за: 

- вршење на надзорот над спроведувањето на по-

себната истражна мерка следење на комуникациите од 

страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-

вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-

нистерството за одбрана, 

- законитоста во спроведување на посебната ис-

тражна мерка следење на комуникациите од страна на 

Министерството за внатрешни работи, Управата за фи-

нансиска полиција, Царинската управа и Министер-

ството за одбрана  од аспект на нивна усогласеност со 

Законот за следење на комуникациите, 

- воспоставување меѓународна соработка за праша-

ња кои се однесуваат на ваквиот надзор, 

- други прашања што  се однесуваат на Министер-

ството за внатрешни работи, Управата за финансиска 

полиција, Царинската управа и Министерството за од-

брана во врска со посебната истражна мерка следење 

на комуникациите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собра-

нието на Република Македонија во рок од два месеца 

по завршувањето на тековната година, за извршениот 
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надзор над законитоста на спроведувањето на посебна-

та истражна мерка следење на комуникациите од стра-

на на Министерството за внатрешни работи, Управата 

за финансиска полиција, Царинската управа и Минис-

терството за одбрана. 

Во точката 11. Комисија за финансирање и буџет, 

став 2 алинеја 12 сврзникот „и“ се брише, се става за-

пирка и се додава нова алинеја 13, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и“. 

Алинејата 13 станува алинеја 14. 

Во точката 12. Комисија за економски прашања, 

став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ се брише, се става за-

пирка и се додава нова алинеја 12, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на  економскиот систем и“. 

Алинејата 12 станува алинеја 13. 

Во точката 13. Комисија за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство, став 2 алинеја 9 сврзникот „и“ 

на крајот од алинејата се брише, се става запирка и се 

додава нова алинеја 10, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на земјоделството, шумарство-

то и водостопанството и“. 

Алинејата 10 станува алинеја 11. 

Во точката 14. Комисија за транспорт, врски и еко-

логија, став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ на крајот од 

алинејата се брише, се става запирка и се додава нова 

алинеја 12, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на транспортот, врските, урба-

низмот и екологијата и“. 

Алинејата 12 станува алинеја 13. 

Во точката 15. Комисија за образование, наука и 

спорт, став 2 алинеја 11 сврзникот „и“ се брише, се ста-

ва запирка и се додава нова алинеја 12, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на образованието, науката, 

младите и спортот и“. 

Алинејата 12 станува алинеја 13. 

Во точката 16. Комисија за култура, став 2 алинеја 

14 сврзникот „и“ се брише, се става запирка и се дода-

ва нова алинеја 15, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на културата  и“. 

Алинејата 15 станува алинеја 16. 

Во точката 17. Комисија за здравство, став 2 алине-

ја 7 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се брише, се 

става запирка и се додава нова алинеја 8, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на здравството и“. 

Алинејата 8 станува алинеја 9. 

Во точката 18. Комисија за труд и социјална поли-

тика, став 2 алинеја 10 сврзникот „и“ на крајот од али-

нејата се брише, се става запирка и се додава нова али-

неја 11, која гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на трудот и социјалната поли-

тика и“. 

Алинејата 11 станува алинеја 12. 

Во точката 19. Комисија за локална самоуправа, 

став 2 алинеја 5 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се 

брише, се става запирка и се додава нова алинеја 6, која 

гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се однесуваат на локалната самоуправа и“. 

Алинејата 6 станува алинеја 7. 

Во точката 21. Комисија за деловнички и мандатно-

имунитетни прашања, став 2 алинеја 6 сврзникот „и“ се 

брише, се става запирка и се додава нова алинеја 7, која 

гласи: 

„- воспоставување меѓународна соработка за пра-

шања кои се од деловнички карактер и кои се однесу-

ваат на мандатно-имунитетните права и“. 

Алинејата 7 станува алинеја 8. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                            

Бр. 07-3041/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

3464. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и  членовите 118 став 5) и 119 став 1) 

од Деловникот на Собранието на Република Македони-

ја ("Службен весник на Република Македонија" број 

91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 30 јули 2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИ-

ЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-

сиите на Собранието на Република Македонија 
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("Службен весник на Република Македонија" број 

95/14, 104/14 и 111/14), во точката I. во потточка 12. 

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство под г) за заменици на членовите во точката 9) збо-

ровите: "Љубица Буралиева" се бришат.  

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и 

екологија под г) за заменици на членовите во точката 

8) се додаваат зборовите: "Љубица Буралиева". 

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

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

ка Македонија." 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 41-3042/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

3465. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 3 од Одлуката за основа-

ње Национален совет за евроинтеграции („Службен 

весник на Република Македонија“ број 140/2007 и 

91/11), Собранието на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 30 јули 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НА-

ЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

 

I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-

претседател, членови и заменици-членови на Нацио-

налниот совет за евроинтеграции („Службен весник на 

Република Македонија“ број 100/14), во точката I. под 

в) за членови, во точката 12 се додаваат зборовите: 

„Дарко Ангелов, претставник од Кабинетот на претсе-

дателот на Владата на Република Македонија, советник 

за надворешни работи на претседателот на Владата,“.  

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

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

ка Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-3043/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

3466. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот зa определу-

вање на услов за ограничување за вршење на јавна 

функција, пристап на документи и објавување на сора-

ботката со органите на државната безбедност („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 86/12), Соб-

ранието на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 31 јули 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК-ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 

 

I. За претседател на Комисијата за верификација на 

фактите се избира:  

 Томе Аџиев, дипломиран правник со положен пра-

восуден испит од Битола. 

 

II. За заменик-претседател на Комисијата за вери-

фикација на фактите се избира:  

Асан Љума, дипломиран стоматолог од Тетово. 

 

III. За членови на Комисијата за верификација на 

фактите се избираат: 

1. проф. д-р Новица Велјановски, доктор на правно- 

историски науки од Скопје, 

2. Вецко Здравески, дипломиран политиколог од 

Кичево, 

3. Предраг Димитровски, дипломиран новинар од 

Скопје, 

4. Игор Лазаровски, дипломиран шумарски инже-

нер од Скопје, 

5. Сашко Јанев, магистрант на историски науки од  

Неготино, 

6. Даут Даути, дипломиран новинар од с. Бојане 

Скопје, 

7. Шпенди Винца, дипломиран социолог од Струга,   

8. Ристанка Лалчевска, дипломиран правник од 

Охрид и 

9. м-р Лимко Бејзароски, дипломиран политиколог 

од с. Пласница. 

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

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

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-3060/1 Претседател 

31 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3467. 

Врз основа на член 21 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за спречување на насилството 
и недостојното однесување на спортските натпревари 
("Службен весник на Република Македонија" број 
27/2014) Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на Република Македонија на седницата одржана на 
22 јули 2014 година, го утврди Пречистениот текст на 
Законот за спречување на насилството и недостојното 
однесување на спортските натпревари. 

Пречистениот текст на Законот за спречување на 
насилството и недостојното однесување на спортските 
натпревари ги опфаќа Законот за спречување на насил-
ството и недостојното однесување на спортските нат-
превари („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 89/2004), Законот за изменување на Законот за 
спречување на насилството и недостојното однесување 
на спортските натпревари („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“бр. 142/2008), Законот за изменување 
и дополнување на Законот за спречување на насилство-
то и недостојното однесување на спортските натпрева-
ри („Службен весник на Република Македонија“бр. 
135/2011) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за спречување на насилството и недостојното 
однесување на спортските натпревари („Службен вес-
ник на Република Македонија“бр. 27/2014), во кој е оз-
начено времето на нивното влегување во сила. 

 
 Претседател 
 на Законодавно-правната 

Бр. 10-2517/2 
30 јули 2014 година 

комисија на Собранието на 
Република Македонија, 

Скопје Светлана Јакимовска, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕ-
ДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ  

НАТПРЕВАРИ  
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
Ι ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат прашањата што се одне-
суваат на насилството и недостојното однесување на 
спортските натпревари, мерките за нивно спречување 
заради безбедност на гледачите, натпреварувачите и 
другите учесници во спортските натпревари, како и об-
врските на организаторите и овластувањата на надлеж-
ните органи за спроведување на тие мерки. 

 
Член 2 

Спортски натпревар, во смисла на овој закон, е се-
кое поединечно натпреварување во организиран систем 
на спортски натпревари, согласно со одредбите на За-
конот за спортот. 

Организатор на спортски натпревар во смисла на 
овој закон, се спортски клубови и  национални спорт-
ски  федерации, како и други правни и физички лица 
кои организираат спортски натпревар согласно со од-
редбите на Законот за спортот.  

Спортски терен, во смисла на овој закон, претставу-
ва просторот на кој се врши спортското натпревару-
вање, како и просторот меѓу гледалиштето и просторот 
на кој се врши спортското натпреварување. 

Маскирано лице, во смисла на овој закон, е лице 
кое користи средства на телото (лице, глава и слично) 
заради создавање на потешкотии при утврдувањето на 
неговиот идентитет, односно заради прикривање на не-
говиот идентитет. 

Редари во смисла на овој закон се лица ангажирани 
од страна на организаторот, доброволно пријавени ли-
ца или членови на клубот, навивачи и други лица, како 
и работници за приватно обезбедување од правните ли-
ца кои вршат приватно обезбедување во вид на давање 
на услуги (во натамошниот текст: правните лица кои 
вршат приватно обезбедување). 

 
Член 3 

Под насилство и недостојно однесување на спорт-
ските натпревари се смета: 

- поседување или конзумирање на алкохолни пија-
лаци или опојни дроги, поседување на пиротехнички 
средства, оружје и други средства погодни за нанесува-
ње  повреди или за предизвикување на насилство од 
страна на лица кои доаѓаат на спортските натпревари, 
во целиот временски период при доаѓање, за време и 
по одржувањето на спортскиот натпревар;  

- внесување и употреба во спортскитe објекти на 
алкохолни пијалаци, опојни дроги, пиротехнички сред-
ства, оружје и други средства погодни за нанесување 
повреди или за предизвикување на насилство; 

- внесување и истакнување на транспаренти, знами-
ња и други предмети со текст, слика, знак или други 
обележја, како и пеење на песни или дофрлување на 
пораки кои предизвикуваат и поттикнуваат омраза или 
насилство врз основа на расна, национална и верска 
припадност или врз основа на други особини; 

- фрлање предмети на спортскиот терен или во гле-
далиштето;  

- палење и фрлање на пиротехнички средства; 
- палење на навивачките реквизити, знамиња на 

други држави, знамиња на клубови и други предмети; 
- повикување, поттикнување и учествување во те-

пачка или физички напад на спортисти, гледачи, ре-
дари, службени лица, организатори на натпреварот и 
други учесници во спортските натпревари; 

- физичка пресметка меѓу учесниците на спортски-
те натпревари; 

- недозволено влегување на спортскиот терен од 
страна на гледачите; 

 - оштетување или уништување на спортскиот ин-
вентар и други делови од спортскиот објект, како и на 
превозните средства во целиот временски период при 
доаѓање, за време и по одржување на спортскиот нат-
превар; 

- недозволено влегување во делот на гледалиштето 
на објектот за спорт кој е наменет за противничките на-
вивачи; 

- престојување или задржување на навивачи во де-
лот на гледалиштето за коe не поседуваат влезница или 
пропусница која ја издава организаторот на натпрева-
рот и 

- недозволено влегување на навивачи во објектите 
кои се во функција на вршење на спортските актив-
ности. 

Сите дејствија утврдени  во ставот 1 на овој член 
претставуваат потежок облик на насилство и недостој-
но однесување, доколку се извршуваат од страна на 
маскирано лице. 

 
Член 4 

Организаторот на спортскиот натпревар е должен 
да ја процени можноста за случување на насилство и 
недостојно однесување на спортскиот натпревар и да 
преземе соодветни мерки за нивно сузбивање и спречу-
вање, пропишани со овој или со друг закон. 

Организаторот на спортскиот натпревар во проце-
ната на опасноста од насилство и недостојно однесува-
ње  при преземањето на потребните мерки за нивно 
сузбивање и спречување е должен  да соработува со 
полицијата и другите надлежни органи.  
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Член 5 
Организаторот на спортскиот натпревар, зависно од 

видот на спортот и нивото на спортскиот натпревар, 
видот на спортскиот објект, очекуваниот број на гледа-
чи и процената за опасност од насилство и недостојно 
однесување е должен на спортскиот натпревар да обез-
беди доволен број  редари. 

Редарите од ставот 1 на овој член, освен ангажира-
ните работници за приватно обезбедување, се должни 
да имаат на себе елек со светлоодбојни ленти на кои 
има натпис „Редар“, кој видливо се разликува од озна-
ките на припадниците на Министерството за внатреш-
ни работи. 

Организаторот на спортскиот натпревар може да 
договори со гостинскиот клуб редарските работи меѓу 
гледачите на гостинскиот клуб да ги вршат редари од  
гостинскиот клуб . 

 
ΙΙ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И 
НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ  

НАТПРЕВАРИ 
 

1. Превентивни мерки 
 

Член 6 
Со цел за превентивно дејствување и намалување 

на ризикот од појавување на насилство и недостојно 
однесување на спортските натпревари, организаторот е 
должен да: 

  - обезбеди примерно однесување на својот клуб и 
неговите навивачи; 

  - ги информира соодветно своите навивачи (преку 
состаноци, издавање на билтени и друго); 

  - ги координира активностите на клубовите, при 
одење со своите навивачи на спортски натпревари, на 
кои тие клубови и нивните навивачи се гости; 

  - утврди кои спортски натпревари се сметаат за 
натпревари со зголемен ризик и кои мерки е должен да 
ги преземе согласно со членовите  4, 8 и 10 од овој за-
кон; 

- изготви план за превентивно дејствување и орга-
низација на спортски натпревар и 

-   изготви план за евакуација во случај на итност. 
 

2. Мерки кои се преземаат на спортските  
натпревари 

 
Член 7 

Организаторот на спортскиот натпревар  е должен 
да обезбеди доволен број редари заради: 

-  оневозможување на влез на лице кое не поседува 
влезница; 

- забранување пристап во објектот во кој се одржу-
ва натпреварот на лица кои се под дејство на алкохол 
или други опојни средства; 

- оневозможување на внесување или продажба ал-
кохолни пијалаци во спортскиот објект; 

- оневозможување на внесување предмети  во 
спортскиот објект кои можат да се фрлаат, односно мо-
жат да се употребат за насилно однесување во спорт-
скиот терен или гледалиштето; 

 -оневозможување на внесување на транспаренти и 
обележја со кои се поттикнува расна, национална, вер-
ска или друга нетрпеливост; 

- предупредување, односно оддалечување на гледа-
чите кои можат со пеење на песни или дофрлување на 
навредливи пораки да предизвикаат и поттикнат омра-
за врз основа на расна, национална и верска припад-
ност; 

- опоменување, односно оддалечување на гледачите 
со чие недостојно однесување може да се предизвика 
насилство на спортскиот натпревар; 

- оневозможување на  недозволено влегување на 
гледачите во спортскиот терен, како и во објектите кои 
се во функција на вршење на спортските активности;   

- оневозможување на оштетување или уништување 
на спортскиот инвентар и други делови од спортскиот 
објект; 

- оневозможување на недозволено влегување во де-
лот на гледалиштето на спортскиот објект наменет за 
противничките навивачи; 

- опоменување и оддалечување на навивачите кои 
престојуваат или се задржуваат во делот на гледалиш-
тето, односно седат на место за кое не поседуваат влез-
ница и 

- оневозможување на каков било облик на насилно 
и недостојно однесување. 

Обврските од ставот 1 на овој член, редарите ги из-
вршуваат со усно укажување, известување и давање на-
соки на јасен, разбирлив и недвосмислен начин, освен 
работниците зa приватно обезбедување кои обврските 
ги вршат согласно посебен закон. 

Организаторот на спортскиот натпревар е должен 
да изготви и достави план за обезбедување до Минис-
терството за внатрешни работи најдоцна 48 часа пред 
почетокот на спортскиот натпревар. 

 
Член 8 

Организаторот е должен да оствари соработка со 
Министерството за внатрешни работи, заради спрове-
дување на мерките кои се однесуваат на одржување на 
јавниот ред и мир. 

Организаторот е должен за време на спортските 
натпревари да обезбеди присуство на служба за ме-
дицинска помош и на други надлежни органи и органи-
зации и јавни служби (противпожарни единици, кому-
нални служби и друго). 

 
Член 8-а 

Организаторот на спортскиот натпревар е должен 
да ги преземе и мерките утврдени во членот 10 алинеи-
те 1,2,3,4, 5, 8, 10,11 ,12, 13,15, 17 и 18 од овој закон. 

 
Член 8-б 

Гостинскиот спортски клуб кој учествува на спорт-
ски натпревар е должен да: 

- ја извести надлежната национална спортска феде-
рација за организираното доаѓање на неговите нави-
вачи, најдоцна 72 часа пред почетокот на спортскиот 
натпревар; 

- води евиденција за отстапени влезници од органи-
заторот на спортскиот натпревар со податоци содржа-
ни во евиденцијата утврдена во член 10 став 1 алинеја 
16 од овој закон и 

  - преземе и други потребни мерки за клубот и не-
говите навивачи да не бидат причина за предизвикува-
ње на насилство и недостојно да се однесуваат на 
спортскиот натпревар. 

Личните податоци од ставот 1 алинеја 2 од овој 
член се чуваат три години од денот на внесувањето во 
евиденцијата. 

 
3. Мерки кои се преземаат на спортските  

натпревари со зголемен ризик 
 

Член 9 
Спортски натпревари со зголемен ризик се: 
- домашни и меѓународни спортски натпревари од 

поголемо натпреварувачко значење;  
- спортски натпревари на кои се очекува присуство 

на голем број гледачи и 
- спортски натпревари на кои се очекува присуство 

на навивачи на гостински клубови. 
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Кои домашни и меѓународни спортски натпревари, 
во смисла на ставот 1 алинеја 1 на овој член, ќе се сме-
таат за натпревари од поголемо натпреварувачко зна-
чење, со пропис одредува надлежната национална 
спортска федерација во Републиката. 

Спортските натпревари со зголемен ризик ги одре-
дуваат надлежните национални спортски федерации и 
за нивното одржување се должни најдоцна во рок од 48 
часа пред почетокот на спортскиот натпревар да го из-
вестат Министерството за внатрешни работи и спорт-
ските клубови кои се учесници на натпреварот.  

 
Член 10 

За спортските натпревари со зголемен ризик орга-
низаторот на спортскиот натпревар, покрај обврските 
од членот 7 од овој закон е должен да: 

- ги извести веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа 
пред почетокот на спортскиот натпревар надлежните 
органи, спортските организации, како и спортистите 
кои учествуваат во спортскиот натпревар, 

- одреди одговорно лице кое ќе раководи со спрове-
дувањето на мерките за спречување на насилното и не-
достојното однесување на гледачите и за соработка со 
Министерството за внатрешни работи, 

- достави до Министерството за внатрешни работи 
план за превентивно дејствување и организација на 
спортскиот натпревар и план за евакуација во случај на 
итност, 

- оствари соработка со преставниците на клубовите 
на навивачите заради давање помош при одржувањето 
на редот на спортскиот натпревар, 

- оствари соработка со Министерството за внатреш-
ни работи заради постапување по насоките кои се од-
несуваат на обезбедување на јавниот ред и мир на 
спортскиот натпревар, 

- обезбеди пред спортскиот објект раздвојување и 
упатување на противничките групи навивачи кон по-
себните влезови, 

- обезбеди одвојување на домашните и гостинските 
навивачи во гледалиштето, 

- пушти во продажба влезници во зависност од ка-
пацитетот на спортскиот објект, 

- обезбеди на денот на одржувањето на спортскиот 
натпревар продажбата на влезниците да се врши на по-
себни продажни места надвор од спортскиот објект, 

- обезбеди техничка опрема за следење и снимање 
на однесувањето на гледачите, 

- обезбеди просторија за укажување  итна медицин-
ска помош, 

- обезбеди простор за безбедно сместување на пре-
возните средства на гостинскиот клуб, 

- ги преземе сите потребни мерки за домашниот 
клуб и неговите навивачи да не бидат причина за пре-
дизвикување насилство и недостојно однесување на 
спортскиот натпревар, 

- оствари координација со Министерството за внат-
решни работи пред да ги пушти влезниците во продажба, 

- обезбеди контролирана продажба на влезници со 
увид во документ за лична идентификација со можност 
едно лице да купи најмногу до пет влезници, 

- води евиденција за продадени и отстапени влез-
ници, која особено содржи реден број, датум на про-
дажба, име и презиме, назив на спортски клуб, адреса 
на живеење односно престојување, трибина, блок, ред 
и седиште, 

- не дозволи влез на навивачи од гостински спорт-
ски клуб за кои не бил претходно  известен, согласно 
член 11 став 1 алинеја 1 од овој закон и 

- дозволи влез на навивачи од гостински спортски 
клуб за кои бил претходно  уредно известен согласно 
член 11 став 1 алинеја 1 од овој закон и да ги смести во 
делот на гледалиштето определен за гостински нави-
вачи. 

Кај спортските натпревари со зголемен ризик, за 
контрола на влез, преглед на гледачи, физичко обезбе-
дување и внатрешно обезбедување на спортскиот об-
јект, организаторот на спортскиот натпревар  е должен 
да ги користи услугите на правните лица кои вршат 
приватно обезбедување. 

Личните податоци од ставот 1 алинеја 16 од овој 
член се чуваат три години од денот на внесувањето во 
евиденцијата. 

 
Член 11 

Гостинскиот спортски клуб кој учествува на спорт-
ски натпревар со зголемен ризик е должен да: 

- го извести организаторот на спортскиот натпревар 
за организираното доаѓање на неговите навивачи, како 
и за сите елементи битни за клубот и неговите нави-
вачи, најдоцна 72 часа пред почетокот на спортскиот 
натпревар, 

- ја утврди маршутата на движење на неговите на-
вивачи, за кои претходно го известил организаторот на 
спортскиот натпревар во координација со Министер-
ството за внатрешни работи , 

- одреди редари и одговорно лице од клубот кои ќе 
патуваат заедно со неговите навивачи за кои претходно 
го известил организаторот на спортскиот натпревар и 
го задолжи одговорното лице да го информира  Минис-
терството за внатрешни работи за текот на организира-
ното патување и пристигнување на навивачите, 

- води евиденција за отстапени влезници од органи-
заторот на спортскиот натпревар со податоци содржа-
ни во евиденцијата утврдена во член 10 став 1 алинеја 
16 од овој закон и 

- преземе и други потребни мерки за клубот и него-
вите навивачи да не бидат причина за предизвикување 
на насилство и недостојно да се однесуваат на спорт-
скиот натпревар. 

Личните податоци од ставот 1 алинеја 4 на овој 
член се чувааат три години од денот на внесувањето во 
евиденцијата. 

 
Член 11-а 

Министерот за внатрешни работи ја пропишува 
формата и начинот на водење на евиденцијата за лица 
на кои им е изречена прекршочна санкција забрана за 
влез и присуство на сите или на одредени спортски 
натпревари и на евиденцијата за покренатите постапки 
за порамнување и за нивниот исход. 

Функционерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на спортот 
ги пропишува формата и начинот на водење на еви-
денцијата што ја води организаторот на спортскиот 
натпревар за продадени и отстапени влезници и на еви-
денцијата што ја води гостинскиот навивачки клуб за 
отстапени влезници од организаторот на спортскиот 
натпревар. 

 
Член 12 

Министерството за внатрешни работи за време на 
одржувањето на спортските натпревари со зголемен 
ризик ги презема сите потребни мерки за спречување 
на насилство и недостојно однесување на сите учес-
ници. 

Министерството за внатрешни работи најмалку 24 
часа пред почетокот на спортскиот натпревар со зголе-
мен ризик врши увид во смисла дали организаторот ги 
презел потребните мерки кои се однесуваат за спречу-
вање насилство и недостојно однесување на учесници-
те и доколку записнички констатира одредени недоста-
тоци на организаторот му дава насоки за нивно отстра-
нување. 

 
Главата II-а ,,КАЗНЕНА ОДРЕДБА'' и членот 12-а 

се избришани. 
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ΙΙΙ.ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 13 
Глоба во износ од 500 евра во денарска противред-

ност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, докол-
ку постапи во спротивност со одредбите од членот 3 
став 1 алинеи 1 и 2 од овој закон. 

Глоба во износ од 550 до 750 евра во денарска про-
тивредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, 
доколку постапи во спротивност со одредбите од чле-
нот 3 став 1  алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од 
овој закон. 

Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска 
противредност ќе се изрече за прекршок на физичкото 
лице од член 3 став 2 од овој закон, доколку постапи во 
спротивност со одредбите од член 3 став 1 од овој за-
кон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противврденост ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице доколку не постапи согласно член 13-в став 1 
од овој закон. 

 
Член 13-а 

За прекршоците утврдени во член 13 ставови 1 и 2, 
а во врска со член 3  став 1 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
и 10 од овој закон надлежниот суд на физичкото лице 
може да му изрече и прекршочна санкција забрана за 
влез и присуство на сите или на одредени спортски 
натпревари во траење најмногу до три години. 

 
Член 13-б 

Надлежниот суд за правосилната одлука со која е 
изречена прекршочна санкција, забрана за влез и при-
суство на сите или на одредени спортски натпревари го 
известува подносителот на барањето за поведување на 
прекршочна постапка, како и националните спортски 
федерации. 

Националните спортски федерации од ставот 1 на 
овој член се должни да го известат организаторот на 
спортскиот натпревар за лицата на кои им е изречена 
прекршочна санкција забрана за влез и присуство на 
сите или на одредени спортски натпревари, како и 
спортскиот клуб доколку тие лица се негови регистри-
рани навивачи. 

Организаторот на спортскиот натпревар или дого-
ворниот дистрибутер за продажба на влезници ќе одби-
јат да продадат или отстапат влезница за одреден нат-
превар на лице на кое е изречена прекршочна санкција 
забрана за влез  и присуство на сите или на одредени 
спортски натпревари. 

Организаторот на спортскиот натпревар е должен 
да ги преземе сите мерки за оневозможување на прис-
тап во спортскиот објект на лице за кое знае или е дол-
жен да знае дека му е изречена прекршочна санкција 
забрана за влез и присуство на сите или на одредени 
спортски натпревари. 

 
Член 13- в 

Лицето на кое му е изречена прекршочна санкција, 
забрана за влез и присуство на сите или на одредени 
спортски натпревари,  должно е најдоцна два часа пред 
почетокот на спортскиот натпревар да дојде и остане 
во надлежната полициска станица според местото на 
живеење или престојување за време на спортскиот нат-
превар и еден час по завршување на спортскиот нат-
превар. 

Во случај кога  лицето од ставот 1 на овој член по-
ради здравствени причини, професионални обврски 
или други оправдани причини, кои не трпат одложу-
вање, не е во можност да дојде и остане во надлежната 
полициска станица,  е должно  да ја извести надлежна-

та полициска станица според местото на живеење или 
престојување за адресата на која ќе се наоѓа во времен-
скиот период од ставот 1 на овој член. 

Министерството за внатрешни работи проверува 
дали лицето од ставот 1 на овој член се наоѓа на адре-
сата од ставот 2 на овој член. 

Во случај кога лицето нема да се јави во надлежна-
та полициска станица, Министерството за внатрешни 
работи, во рамките на своите овластувања ќе ги презе-
ме сите неопходни мерки и дејствија за негово пронао-
ѓање, со цел извршување на изречената прекршочна 
санкција. 

 
Член 13-г 

За лицата на кои им е изречена прекршочна санкци-
ја забрана за влез и присуство на  сите или на одредени 
спортски натпревари Министерството за внатрешни 
работи води евиденција. 

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се соби-
раат, обработуваат и чуваат особено следниве лични 
податоци: реден број, датум на евидентирање, име и 
презиме на сторителот на прекршокот, датум и место 
на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, вид 
на прекршокот, број и датум на правосилна одлука со 
која е изречена прекршочната санкција, за кои спорт-
ски натпревари се однесува забраната, времетраење на 
забраната за влез и присуство на  сите или на одредени 
спортски натпревари и припадност на навивачка група. 

Личните податоци од ставот 2 на овој член се чува-
ат пет години од денот на внесувањето во евиденци-
јата. 

 
Член 14 

Глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на организа-
торот на спортскиот натпревар, ако: 

- не преземе мерки за сузбивање и спречување на 
насилство и недостојно однесување на спортскиот нат-
превар (член 4 став1);                                        

- не соработува со надлежните органи (член 4 став 
2); 

- не обезбеди доволен број редари (член 5 став 1); 
- не постапи согласно со членот 7 од овој закон; 
- не соработува со Министерството за внатрешни 

работи и не обезбеди присуство на служба за медицин-
ска помош и на други надлежни органи и организации 
и јавни служби ( член 8); 

- не постапи согласно со членот 10 на овој закон и 
- не постапи согласно со членот 13-б став 4 од овој 

закон. 
Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
на спортскиот клуб за прекршокот од ставот 1 на овој 
член. 

 
Член 14-а 

Глоба во износ од 600 до 2.000 евра  во денарска 
противредност ќе му се изрече на  организаторот на 
спортскиот натпревар ако не постапи согласно со насо-
ките на Министерството за внатрешни работи и не ги 
отстрани констатираните недостатоци ( член 12 став 2). 

 
Член 14-б 

Глоба во износ од 1.100 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе и се изрече за прекршок на надлеж-
ната национална спортска федерација доколку не по-
стапи согласно член  9 став 3 од овој закон. 

Глоба во износ од 1.100 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе и се изрече за прекршок на нацио-
налната спортска федерација доколку не го извести ор-
ганизаторот на спортскиот натпревар и спортскиот 
клуб за лицата на кои им е изречена прекршочната сан-
кција (член 13 -б став 2). 



 Стр. 12 - Бр. 114                                                                                           31 јули 2014 
 

Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во националната спортска федерација за прекршоците 
од ставовите 1 и 2 на овој член. 

 
Член 15 

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противредност ќе му се изрече за прекршок на гостин-
скиот спортски клуб, ако во рок од 72 часа не ја извес-
ти надлежната национална спортска федерација и орга-
низаторот на спортскиот натпревар и не ги преземе 
потребните мерки согласно со членовите 8-б и 11 од 
овој закон. 

Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска 
противредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
на спортскиот клуб за прекршокот од ставот 1 на овој 
член. 

 
Член 15-a 

За прекршоците утврдени во членовите 13, 14, 14-а, 
14-б  и 15 од овој закон униформираниот полициски 
службеник е должен на сторителот на прекршокот да 
му предложи постапка за порамнување пред да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка. 

Кога сторителот на прекршокот е согласен за пове-
дување на постапка за порамнување униформираниот 
полициски службеник составува записник во кој се за-
бележуваат битните елементи на дејствието од кое про-
излегува правното обележје на прекршокот, времето, 
местото и начинот на сторување на прекршокот, опи-
сот на дејствието и лицата затекнати на самото место. 

Униформираниот полициски службеник во поста-
пката за порамнување на сторителот на прекршокот му 
издава платен налог. 

Износот на изречената глоба во платниот налог од 
ставот 3 на овој член е минимумот од утврдениот износ 
на глоба за прекршоците утврдени во членовите 13, 14, 
14-а, 14-б и 15 од овој закон. 

Доколку сторителот на прекршокот го прими плат-
ниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето 
на платниот налог од сторителот на прекршокот се за-
бележува во записникот. 

Кога како сторител на прекршок се јавува правно 
лице записникот и платниот налог го потпишува служ-
беното, односно одговорното лице кое се нашло на са-
мото место. 

Во случај кога сторителот на прекршокот не е сог-
ласен за поведување на постапка за порамнување, уни-
формираниот полициски службеник поднесува барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежен 
суд. 

Униформираните полициски службеници се долж-
ни да водат евиденција за покренатите постапки за по-
рамнување и за нивниот исход. 

Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се соби-
раат, обработуваат и чуваат следниве лични податоци:  
реден број, датум на евидентирање, име и презиме на 
сторителот на прекршокот, датум и место на раѓање, 
живеалиште, односно престојувалиште, вид на прекр-
шокот, број и датум на платниот налог кој му се издава 
и исходот од постапката. 

Униформираните полициски службеници се долж-
ни личните податоци од ставот 9 на овој член да ги об-
работуваат и евиденцијата и да ги водат согласно со 
прописите за заштита на личните податоци.  

Личните податоци од ставот 9 на овој член се чува-
ат пет години од денот на внесувањето во евиденци-
јата. 

Член 15-б 
За сите прекршоци предвидени со овој закон прекр-

шочната постапка ја води надлежен суд. 
Член 16 

(член 20 од Законот објавен во “Службен весник  
на Република Македонија” бр. 27/14) 

 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3468. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Берово се пренесува во 
сопственост, без надоместок, на недвижни ствари-
згради,  Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово и 
стара „Кино сала Берово“, евидентирани во лист В од 
Имотен лист бр.8423 и бр.58643 кои се лоцирани на КП 
бр.2553/2 и КП бр.2553/5 на ул.„Маршал Тито“ бб, соп-
ственост на Република Македонија и тоа: 

1. Дом на кутура „Димитар Беровски“- Берово еви-
дентиран во Имотен лист бр.8423 КО Берово лоциран 
на КП бр.2553/2: 

- зграда бр.1. намена на зграда култура, влез 1, кат 
1, деловна просторија внатрешна површина од 239 м2; 

- зграда бр.1. намена на зграда култура, влез 1, под-
рум, помошна просторија внатрешна површина од 52 
м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда култура, влез 1, кат 
приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 
197 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда култура, влез 2. кат 
приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 
15 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда култура, влез 3, кат 
приземје, помошна просторија, внатрешна површина 
од 8 м2; 

2. Стара „Кино сала“- Берово евидентирана во Имо-
тен лист бр.58643 КО Берово лоциран на КП бр.2553/5: 

- зграда бр.1, намена на зграда кино сала, влез 1, кат 
приземје, деловна просторија, внатрешна површина од 
239 м2 и 

- зграда бр.2, останати помошни објекти, влез 1, кат 
приземје, помошна просторија, внатрешна површина 
од 25 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3661/2 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3469. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на Акци-
онерското друштво, на седницата, одржана на 
22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, РЕВИДИРАН ОД 
ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР, НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 
АД - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и  

Финансискиот извештај, ревидиран од овластен реви-
зор, на Акционерското друштво за приредување игри 
на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, за пери-
одот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, бр.02-2465/8 од 
12.06.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
Акционерско друштво, на седницата одржана на 
12.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5166/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3470. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на Акци-
онерското друштво, на седницата, одржана на 
22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД - СКОПЈЕ, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА ПЕРИОДОТ  

ОД 1.01.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, 
за периодот од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, бр.02-
2465/9 од 12.06.2014 година, усвоен од Управниот од-
бор на ова Акционерско друштво, на седницата одржа-
на на 12.06.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5166/2 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3471. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеа 2 од Законот за 

високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 
24/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИК-
ЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-
НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО 

АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 

за запишување на студии од трет циклус на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 
2014/2015 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје бр. 02-486/7 донесена на 181-та 
седница, одржана на 21.03.2014 година, Конкурсот за 
запишување на студии од трет циклус на Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 
2014/2015 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола бр. 07-582/3 донесена на 175-тата 
седница, одржана на 30.04.2014 година и Конкурсот за 
запишување на студии од трет циклус на Универзите-
тот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2014/2015 
година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската 
управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 
0901-371/16 донесена на 100-та седница, одржана на 
10.03.2014 година. 

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

 
Бр. 42-5425/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3472. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), член 12 став 4 и 23 став 2, 3 и 4 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија"  бр.14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО" 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустрискa развојна зона 
„Берово". 
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Член 2 
Основач на зоната од член 1 на оваа oдлука е Вла-

дата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Технолошко индустриска развојна зона „Берово". 
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Берово". 
 

Член 4 
Технолошко индустриската развојна зона „Берово" 

e дефинирана со државна урбанистичка планска доку-
ментација согласно член 50 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а градбите се од 
прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за 
градење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14). 

Технолошко индустриската развојна зона „Берово" 
се основа на земјиште, сопственост на Република Ма-
кедонија, со вкупна површина од 174114 м2 која прет-
ставува: КП 6784/2, КП 6777/1 и КП 6785 заведени во 
Имотен лист број 5454 за КО Берово – вон град. 
 

Член 5 
Технолошко индустриската развојна зона „Берово", 

се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони. 

 
Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона "Берово" 
се основа на определено време од 99 години. 

 
Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 
развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука, управува Дирекцијата 
за технолошки индустиски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки индус-
триски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 42-5546/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3473. 
Врз основа на член 16 став 6 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА СТАРО НАГО-
РИЧАНЕ СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕ-
ДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ  

АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Старо Нагоричане се задолжува кај Маке-

донска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со 
краткорочен кредит во износ од 1.800.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Општина Старо Нагоричане ќе ги користи 
за финансирање на Проектот од Втора ИПА компонен-
та – прекугранична соработка, со цел завршување на 
активностите на проектот „Да се задржат младите во 
прекуграничен регион - new-Y4Y“, под следните ус-
лови: 

- каматна стапка: 5,75% годишно; 
- рок на отплата: 6 (шест) месеци; 
- начин на враќање на каматата и главницата: 

квартално. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од ис-
тиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се 
склучи помеѓу Општина Старо Нагоричане и Македон-
ска банка за поддршка на развојот АД Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5877/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3474. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.7.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ОРАОВИЦА KO OРАОВИЦА –  

ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Ораовица KO Oрао-
вица-вон г.р., општина Радовиш.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 75431м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 

Бр. 42-5916/1                                                                                                                Заменик на претседателот  
22 јули 2014 година                                                                                                                 на Владата на Република 

Скопје                                                                                          Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3475. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА,  СКЛАДОВИ  

И СЕРВИСИ КО КРАТОВО ОПШТИНА КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена лесна и незагадувачка 
индустрија,  складови и сервиси КО Кратово, општина Кратово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации: 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

Бр. 5926/1                                                                                                                   Заменик на претседателот  
22 јули 2014 година                                                                                                                     на Владата на Република 

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

__________ 
3476. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД ОД БРАНА 
ГЛАЖЊА ДО РЕЗЕРВОАР ЗА СЕЛО ЛИПКОВО КО ЛИПКОВО - ВОН Г.Р. И КО ГЛАЖЊА ОПШТИНА 

ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за изградба на цевковод од брана Глажња до резервоар за село Липково КО Липково-
вон г.р. и КО Глажња, општина Липково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 25734 м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-5937/1                                                                                                                  Заменик на претседателот  
22 јули 2014 година                                                                                                                    на Владата на Република 

Скопје                                                                                             Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3477. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.7.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ГАБРОВСКА РЕ-
КА СО РЕФ.БР.104 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕК-
ТИ КО ДОБРОШТЕ-ВОН-ГРАД И КО ПРВЦЕ  

ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на мала 
хидроелектрична централа Габровска Река со Реф. бр. 
104 со пропратни објекти КО Доброште-вон-град и КО 
Првце, општина Теарце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 11637м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-5941/1 Заменик на претседателот  

22 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3478. 
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седница одржана на 23 јули 
2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА УПРАВИТЕЛ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И 
ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС  

ТРАЈКОВСКИ“ - ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Ратко Капушевски се отповикува од управител на 

Друштвото за изградба, управување и издавање на по-
веќенаменска сала „Борис Трајковски“ - ДООЕЛ 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се  објави во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 24-6242/1 Претседател на Владата 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3479. 
Врз основа 215 став 1 алинеја 2 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јули 
2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-
ВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ –  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. За управител на Друштво за изградба, управува-

ње и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајков-
ски“ - ДООЕЛ Скопје се избира Златко Перински. 

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

 
Бр. 24-6243/1 Претседател на Владата 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3480. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,  51/2011, 
15/2013), Владата на Република Македонија, на  седни-
цата, одржана на 29.07.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВ-
СКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИ-
ЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО,  

ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за доделување средства за постдип-

ломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ од об-
ласта на правото, економијата и политиките на ЕУ во 
странство, за академската 2014/2015 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 65/2014), во член 
8, во ставот 2, по зборот „македонскиот“ се додаваат 
зборовите „и во најмалку еден  електронски медиум“. 

По ставот 2  се додава нов став, став 3, кој гласи:  
„Доколку по објавениот конкурс не може да се из-

врши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се по-
ништи и во рок од два дена од поништувањето на кон-
курсот, повторно ќе се објави нов конкурс“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6380/1 Заменик на претседателот  

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3481. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 

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

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-

СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски му престанува користење-

то на движните ствари и тоа:  

 

Ред.бр. Опрема за спортски игралишта  

 количина  

1. гол со мрежа за фудбал 1 

2. мрежа за тенис 1 

3. кош за кошарка 2 

4. мрежа за одбојка 1 

5. мрежа за бадмингтон  2 

6. метални столбови за одбојка 2 

7. метални столбови за бадмингтон 2 

8. пластични ленти за обележување на 

терените за организирање на спорт-

ски игри кошарка и одбојка 

82м 

9. пластични ленти за обележување на 

терените за организирање на спорт-

ски игри бадмингтон 

260м 

 

Ред.бр. Опрема за детски игралишта  

 количина  

1.  платформи од дрвена конструкција 

со метална ограда и рукохвати 

2 

2. детска лулашка со две седишта 2 

3. детска лулашка со корпи 2 

4. подвижен мост изработен од дрвена 

конструкција 

2 

5. справа за одење со раце од дрвена 

конструкција 

2 

6. дрвена голема клацкалка  2 

7.    мала дрвена клацкалка 2 

8. трамболина со три платформи изра-

ботена од дрво 

2 

9. дрвена  ограда за игралиште 108м 

10. дрвена  порта 2 

 

Ред.бр. Опрема во сервисен пункт  количина 

1. дрвена маса за гости за јадење 

80/80/75см 

17 

2. метална столица за гости за пи-

ење кафе 65/55/85см 

36 

3. дрвена маса за пиење кафе 

65/65/55см 

9 

4. дрвена фотеља за гости за пие-

ње кафе 105/96/82см 

8 

5. дрвена маса за пиење кафе 

80/55см 

4 

6. дрвена фотеља за гости за пие-

ње кафе 106/106/96см 

16 

7. дрвена маса за пиење кафе 

ф70/45см 

4 

8. дрвен двосед за гости за пиење 

кафе 194/96/82см 

6 

9. дрвена маса за пиење кафе 

130/65/55см 

3 

 

Ред.бр. Плажа и урбана опрема  количина 

1. пластични лежалки за плажа  567 

2. чадори за плажа од платно 122 

3. чадори за плажа од трска   30 

4. дрвен плажен балдехин  13 

5. дрвена кабина за пресоблеку-

вање 

8 

6. дрвена спасувачка кула  3 

7. туш за плажа 8 

 

Ред.бр. Санитарна опрема  количина 

1. WC школка со ниско монтажно 

казанче со цела потребна опре-

ма   

22 

2. писоари  9 

3. комплет керамички мијалник  25 

4. туш када, со димензии 90 х 90 

цм 

1 

5. метален држач за тоалетна роло 

хартија 

22 

6. метален држач за пешкир 9 

7. пластична сапуњерка  25 

8. огледало 60х40см 25 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост  на Општина Дојран без надо-

мест.  

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Општина Дојран со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр. 42-6228/1 Заменик на претседателот  

23 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



31 јули 2014  Бр. 114 - Стр. 19 

 
 

3482. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 23 јули 2014 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА 

СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Христина Келеман се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 

стопанисување со објектите за спорт во сопственост на 

Република Македонија.   

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со објектите за спорт во соп-

ственост на Република Македонија се именува Дејан 

Герасимовски. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-5848/2 Претседател на Владата 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3483. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија “ 

бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 23 јули 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР 

НА БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ 

 

1. Катерина Алексоска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Бирото за лекови, 

орган во состав на Министерството за здравство.  

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-6244/1 Претседател на Владата 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3484. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за лековите 

и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011, 11/2012, 164/2013, 27/2014 и 

43/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 23 јули 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за лекови  се именува Марија Дарковска - Серафимов-

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-6245/1 Претседател на Владата 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3485. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 9 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот 

за внатрешни работи донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-

СИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА  

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за висината на трошоците во по-

стапката за издавање на регистарски таблици („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 31/12), во 

Прилогот по точката 31. се додава нова точка 32., која 

гласи:  

 

„32. Регистарски таблици за 

моторни возила со сод-

ржина на броевите на ре-

гистарските таблици по 

барање на сопственикот 

 

                           

2 (пар)   

 

 

 

7.380,00 денари“ 

  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

  

Бр. 12.1-52975/1 Министер 

22 јули 2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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3486. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот 

за внатрешни работи донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР-

СКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ 

НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  

НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на регис-

тарските таблици и на пробните таблици на возилата и 

начинот и постапката на нивно издавање („Службен 

весник на Република Македонија“ број 107/11, 29/12 и 

164/12), по членот 10 се додава нова глава IV-а. и нов 

член 10-а кои гласат: 

„IV-а. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА СО СОДРЖИНА НА БРОЕВИТЕ НА РЕ-

ГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ ПО БАРАЊЕ НА СОП-

СТВЕНИКОТ 

 

Член 10-а 

(1) Регистарската таблица за моторно возило со 

содржина на броевите на регистарските таблици по ба-

рање на сопственикот се изработува согласно член 2 

ставови 1, 2 и 3 од овој правилник, при што за четирите 

броеви на регистарскиот број сопственикот на возило-

то може да побара регистарска таблица што содржи: 

- комбинации на броеви од 0001 до 0009 или  

- четири идентични (исти) броеви и тоа: 1111, 2222, 

3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 и 9999. 

(2) Комбинацијата на броеви од ставот (1) на овој 

член е во рамките на буквената серија што се издава 

односно е на ред на издавање во органот за регистраци-

ја каде што возилото е регистрирано.“ 

 

Член 2 

По членот 14 се додава нова точка 2-а. и три нови 

членови 14-а, 14-б и 14-в кои гласат:  

„2-а. Начин и постапка на издавање на регистарски 

таблици за моторни возила со содржина на броевите на 

регистарските таблици по барање на сопственикот 

 

Член 14-а 

(1) При поднесување на барањето за регистрација 

на возилото, сопственикот на возилото за регистарска-

та таблица од член 10-а од овој правилник поднесува и 

барање за содржина на броевите на регистарските таб-

лици по барање на сопственикот (Образец бр. 47).  

(2) Барањето за содржина на броевите на регистар-

ските таблици се печати на хартија во бела боја со ди-

мензии А-4 формат, и содржи: 

- наслов на органот до кого се поднесува барањето;  

- наслов на барањето; 

- содржина на регистарската ознака на возилото: 

буквена ознака на регистрационото подрачје на лати-

ница, четири регистарски броеви и променлива букве-

на ознака составена од две букви на латиница; 

- податоци за подносителот на барањето: име, пре-

зиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, 

место и адреса на живеење, назив на правен субјект, се-

диште на правен субјект, време на поднесување на ба-

рањето, датум и место на поднесување на барањето,  

место за потпис на подносителот, податоци за контакт 

и потпис на службеното лице кое го примило бара-

њето; 

- прилози кон барањето и појаснување; 

- согласност од подносителот на барањето за обра-

ботка на неговите лични податоци и место за потпис на 

подносителот, и 

- упатство за пополнување на барањето. 

 

Член 14-б 

Регистарските таблици од членот 10-а од овој пра-

вилник се издаваат само во случај кога е извршена ре-

гистрација на возилото во Република Македонија. 

 

Член 14-в 

Регистарските таблици од членот 10-а од овој пра-

вилник нема да се издадат на сопственикот на возилото 

во случај кога содржината на броевите која ја избрал е 

веќе издадена.“ 

 

Член 3 

Во членот 23 зборовите „Образецот бр. 46“ се заме-

нуваат со зборовите „Обрасците бр. 46 и 47“.  

 

Член 4 

Образецот бр. 47 е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 12.1-52976/1 Министер 

22 јули  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3487. 

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ И ДОМАШНИ ПАРИ И ЧЕКОВИ 

КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ И НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ГИ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови 

кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат  или изнесуваат од Република Македонија.  

 

Член 2 

Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите 

ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија е на македонски јазик и англиски јазик и содржи: 

- лични податоци за лицето кое ги внесува или изнесува ефективните странски и домашни пари и чекови од 

Република Македонија, 

- податоци за сопственикот на ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или изнесува-

ат од Република Македонија, 

- податоци за ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или изнесуваат од Република 

Македонија, 

- податоци за потеклото и намената на ефективните странски и домашни пари и чекови кои се внесуваат или 

изнесуваат од Република Македонија, 

- податоци за транспортот, 

- потпис на лицето кое го пополнило образецот, 

- потпис на овластен царински службеник, 

- печат од надлежен царински орган, 

- датум и 

- општи информации и упатство за пополнување на образецот.    

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2014 година. 

 

Бр. 12-25166/1  

22 јули 2014 година                                                                                                          Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3488. 

Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија” 

бр.58/06, 35/08 и 150/10), по претходно мислење од оп-

штата седница на Врховниот суд на Република Маке-

донија, министерот за правда донесе  

 

Д Е  Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК 

 

Член 1 

Во Судскиот деловник („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.66/13) во член 2 во ставот 7  бро-

јот „ 7” се заменува со бројот„ 6”. 

Ставот 9 се менува и гласи: 

 „Стручните мислења на Комисијата од ставот 6 на 

овој член, за примена на Судскиот деловник и неговото 

усогласување со законите се доставуваат до судовите”. 

 

Член 2 

Во член 4 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- автоматизиран компјутерски систем за управува-

ње со судските предмети – машинска и програмска оп-

рема за евидентирање, чување и користење на подато-

ците за судските дејствија,”. 

Алинејата 8 се менува и гласи:  

„ - веб портал – веб страница која овозможува услу-

ги од повеќе извори,” 

Алинејата 14 се менува и гласи:  

„ - уписник – книга за евиденција на одредени ви-

дови предмети,” 

Алинејата 19 се менува и гласи:  

„ - архивиран предмет – предмет кој ги исполнува 

условите за архивирање,” 

Алинејата 23 се менува и гласи:  

„ - електронски запис – податоци кои се чуваат во 

компјутер на дефиниран начин,” 

Алинејата 24 се менува и гласи:  

„ - електронски сертификат – дигитален идентифи-

кационен документ кој ги содржи податоците за корис-

никот издаден од сертификационо тело,” 

Алинејата 25 се менува и гласи:  

„ - веб страница на судот – мрежно место на судот 

на кое посетителите се информираат за судот,” 

Алинејата 26 се менува и гласи:  

„ - прием по електронски пат – прием на писмена 

по електронски пат во електронско сандаче,” 

По алинејата 26 се додава нова алинеја 27, која 

гласи:  

„ - електронско сандаче – виртуелен простор каде 

се складираат писмената пратени по електронски пат,” 

Алинејата 27 се менува и гласи:  

„ - регистрирана лична сметка на судскиот веб пор-

тал – идентфикатор на регистриран корисник на елек-

тронско сандаче,” 

 

Член 3 

Во членот 22 зборовите „(Образецот бр.3” се бри-

шат. 

Член 4 

Во член 27 во ставовите 2 и 3 по зборовите „судски-

от администратор” се додаваат зборовите „или лице ов-

ластено од претседателот на судот”. 

 

Член 5 

Во член 62 во ставот 2 зборовите „(секретаријат, 

писарница на канцеларија, оддел или отсек за матери-

јално-финансиско работење и логистика, судска ста-

тистика, односи со јавност и протокол и други органи-

зациони единици кои вршат определени работи од суд-

ската управа)” се бришат. 
 

Член 6 

Во член 66 ставот 1 се менува и гласи:  

„Работата во судовите се врши во судски оддели и 

специјализирани судски оддели.” 

Во ставот 2 зборовите „Специјализираните судски 

оддели се формираат во зависност од видот и обемот 

на работа во судот, и тоа во кривична област, малолет-

нички криминалитет, граѓански, трговски, работни и 

управни спорови и за други покарактеристични видови 

спорови од делокругот на работата на судовите.” се 

бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„Специјализираните судски оддели се формираат 

во зависност од видот и обемот на работа во судот, и 

тоа во кривична област, малолетнички криминалитет, 

граѓански, трговски, работни и управни спорови и за 

други покарактеристични видови спорови од делокру-

гот на работата на судовите.” 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

 

Член 7 

Во член 81 во ставот 1 зборот „пропишан” се 

брише. 

 

Член 8 

Во членот 113 ставот 2 се брише. 

 

Член 9 

Во членот 116 ставот 2 се менува и гласи:  

„Дежурството по работното време се извршува на 

повик.” 

 

Член 10 

Во член 128 во ставот 3 зборовите „12 pt” во втори-

от и петиот ред се заменуваат со зборовите „11 pt”. 

 

Член 11 

Во член 135 во ставот 1 зборот „штембил” се мену-

ва со зборот „штембили”, а зборовите „(штембили 

бр.1-” се бришат. 

 

Член 12 

Во член 138 во ставовите 1 и 2 зборовите „тркале-

зен печат“ се заменуваат со зборовите „печат во облик 

на круг“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„Штембилите за правосилност и извршност се ста-

ваат во десниот горен агол од изреката на одлуката и се 

заверуваат со печат во облик на круг на судот.” 
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Член 13 
Во членот 155 ставот 7 се брише. 
Ставот 8 станува став 7. 
 

Член 14 
Во членот 158 ставот 1 се менува и гласи: 
„Писмената лично упатени, за организиран крими-

нал и корупција, за конкурси, јавни наддавања и други 
писмена означени со степен на класифицирана инфор-
мација се пратки кои судскиот службеник кој врши 
прием не е овластен да ги отвори и должен е веднаш по 
приемот откако на пликот ќе го стави датумот и време-
то (часот и минутата) на приемот, да ги предаде на ли-
цата на кои се лично упатени, односно на овластените 
лица во судот.” 

Ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
 „Предавањето на обичните пратки на овластениот 

судски службеник за нивно отворање се врши непосре-
дно, а за препорачаните пратки приемот писмено се 
потврдува преку книга.” 

 
Член 15 

Во член 165 во ставот 1 по бројот „20“ се става зат-
ворена заграда. 

Во членот 165 по ставот 5 се додава нов став 6, кој 
гласи: 

„На обвивката на списот на предметите на Врхов-
ниот суд на Република Македонија се става скратен на-
зив на ознаката на соодветниот уписник (Образец СД 
бр. 24 а, 24 б, 24 в)“. 

 
Член 16 

Во член 183 ставот 7 се брише.  
Ставовите 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8 и 9. 
 

Член 17 
По членот 190 насловот и членот 191 се менуваат и 

гласат:  
 

„5. Службена белешка 
 

Член 191 
При составувањето на службената белешка за слу-

чаи кога треба да се примат помалку значајни изјави 
или податоци од странките или соопштенија на стран-
ките за извршеното службено дејствие се внсуваат и 
датумот и местото на извршувањето. 

Службените белешки ги потпишува судијата, од-
носно судскиот службеник кој ги составил. Ако белеш-
ката содржи изјава на странка или соопштение дадено 
на странка што е присутна, на белешката се потпишува 
странката.“ 

 
Член 18 

По членот 191 насловот и членот 192 се менуваат и 
гласат: 

 
„6. Записник 

 
Член 192 

За судските дејствија преземени во текот на постапката, 

на рочиштето, за поважните изјави и соопштувања на 

странките или другите учесници, изјавите кои тие ги даваат 

вон претресот или рочиштето, како и за други дејствија на 

судот кога е тоа определено со посебни прописи, се соста-

вува записник во писмена форма, електронска форма или 

во форма на тонски запис. 
Записникот задолжително се пишува и верифицира 

во автоматизираниот компјутерски систем за управува-
ње со судските предмети, а само во исклучителни ситу-
ации, надвор од судската зграда  или технички пречки, 
може да се користи машина за пишување или компју-
тер, при што се составува во потребен број примероци 
со оглед на бројот на странките. По исклучок, кога за-
писникот се составува надвор од судот (на самото 
место), може да се пишува и со мастило. 

За примерокот од записникот странката плаќа опре-
делената такса, освен ако со друг пропис не е поинаку 
определено. 

Записниците кои не се во автоматизираниот ком-
пјутерски систем за управување со судските предмети 
треба да се евидентираат во листата на списи во авто-
матизираниот компјутерски систем за управување со 
судските предмети и да се скенираат или препишат во 
автоматизираниот компјутерски систем за управување 
со судските предмети.  

Текот на рочиштето односно одделни негови дело-
ви можат да се бележат стенографски, звучно и фил-
мски да се снимат. 

Стенографските белешки и дешифрираниот текст 
се приклучуваат кон записникот.“ 

 
Член 19 

Членот 193 се менува и гласи: 
„За седниците на советите кога одлучуваат без рас-

права се води запис со следните податоци: датум на од-
ржана седница, име и презиме на претседателот и чле-
новите на советот, на записничарот и на известителот, 
број на предметот по кој се постапува, вид на барањето 
за кое е одлучено и каква одлука е донесена.“ 

 
Член 20 

Во членот 202 ставот 2 се менува и гласи:  
„Судските службеници поканите ги печатат на про-

пишан образец преку автоматизираниот комјутерски 
систем за управување со судските предмети.” 

 
Член 21 

Во членот 214 ставовите 3 и 4 се бришат. 
 

Член 22 
Во член 232 во ставот 1 зборот „судсот“ се замену-

ва со зборот „судот“. 
Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите „на кој су-
дот од повисок степен става приемен штембил.“ 

 
Член 23 

Во член 233 во ставот 1 точката на крајот на рече-
ницата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите„како и копија од придружниот извештај, кој се за-
лепува според редоследот во пописот на списи.“ 

 
Член 24 

Членот 241 се менува и гласи: 
„Во судовите според видовите на предмети, се во-

дат следните уписници: 
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Член 25 

Членот 252 се менува и гласи:  

„Судовите ги водат задолжително следните помош-

ни книги: 

 Образец 

 Образец 

Дневник за службени излегувања  бр. 67 

Евиденција на издадени потврди на работ-

ници кои отсуствувале од работа по покана 

на судот  

бр. 68 

Контролник за спроведување на затворски 

казни и мерки на безбедност  

бр.68 а 

Контролник за парични казни, глоби, тро-

шоци на кривичната и прекршочната поста-

пка и паушал  

бр. 69 

Контролник за трошоци на постапката во 

која  странката била ослободена од обвине-

ние  

бр. 70 

Список за издадени потврди за кредитиран 

превоз 

 бр. 71 

Список на пописот (картон) бр. 72 

Контролник за лица приведени кај истраж-

ниот судија  

бр. 73 

Книга за вршење на надзор во  КПУ и над-

зор на извршување на мерката притвор   

бр. 74 

Евиденција за вршење надзор за извршува-

ње на казната затвор 

бр. 75 

Дневник за приходи од наплатен паушал бр.76“ 

 

Член 26 

Во членот 253 ставот 1 се менува и гласи:  

„Судовите може да водат и други помошни книги 

согласно овој деловник, како и ако тоа го бара содржи-

ната на нивните работи и задачи. “ 

 

Член 27 

Во членот 254 ставот 2 се менува и гласи: 

„Регистрите се водат во одредени основни судови: 

 

    Образец 

Евиденција на прекршочни 

санкции  

ЕПС бр. 78 

Евиденција на казнети правни 

и одговорни лица 

КЗ-Е бр.79 

Единствен регистар на поли-

тички партии   

ЕРПП бр. 80 

Единствен регистар на цр-

квите,верските заедници и ре-

лигиозните групи   

ЕРЦВЗРГ бр. 81 

Кривична евиденција КРЕ / 

Евиденција за малолетници ЕКМ  / 

 

Член 28 

По членот 254 се додава нов  наслов, кој гласи:  

„6-а. Евиденции кои се добиваат од електронското 

досие” 

Член 29 

Членот 255 се менува и гласи: 

„Во електронското досие мора да се внесуваат и 

обезбедат соодветните податоци за да може во секое 

време да се добијат следниве евиденции: 

 

Опис Образец  

Евиденција  за гаранција бр. 82 

Список на постојани судски вештаци бр. 83 

Список на постојани судски толкувачи бр. 84 

Евиденција за доставени предмети кои  

треба да се вратат  

бр. 85 

Попис на списи бр. 86 

Внатрешна доставна книга за движење-

то на предметите во судот 

бр. 87 

Работен дневник на судијата  бр. 88 

Книга за примање и доставување на 

писмена 

бр. 89 

Список за издадени предмети од архива бр. 90 

Книга за условни осуди бр. 91 

Дневник на истражниот судија и судија-

та за  малолетници “ДИС” 

бр. 92 

Список за извршувањата доверени на 

извршниот орган  

бр. 93 

Контролник за притворени лица во прет-

ходна постапка 

бр. 94 

Контролник за притворени лица по по-

дигнато обвинение  

бр. 95 

Книга на повикани лица за издржување 

на казната затвор 

бр. 96 

Контролник за извршување на воспитни 

мерки 

бр. 97 

Евиденција на одземени предмети  

(корпора деликти)  

бр. 98 

Евиденција на одземени пари, хартии од 

вредност и други скапоцености 

бр. 99 

Евиденција за предмети доставени кај 

медијатор.  

 / 

 

Член 30 

По членот 279 насловот на главата XVIII се менува 

и гласи:  

 

„XVIII. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОВИТЕ ЗА ВО-

ДЕЊЕ НА КРИВИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА И ЕВИ-

ДЕНЦИЈА ЗА ПРЕКРШОЧНИТЕ САНКЦИИ“ 

 

Насловот на поглавјето „I КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИ-

ЈА ВО СУДОТ“, насловите на точките 1, 2 и 3 и члено-

вите 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 

и 291 се бришат. 

Поглавјата II и III стануваат поглавја I и II. 

 

Член 31 

Членот 293 се менува и гласи:  
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„Врз основа на податоците од регистерот од кри-

вичната евиденција од член 254 од овој деловник во су-

довите се води именик за кривичната евиденција.” 

 

Член 32 

Во член 294 став 2 во алинеите 1 и 2 зборовите „15 

дена” се заменуваат со зборовите „три дена”. 

 

Член 33 

Членот 295 се менува и гласи:  

„Судот надлежен за водење на кривичната еви-

денција по лично поднесено барање на физичкото од-

носно правното лице или овластениот орган може да 

даде податоци од кривичната евиденција во вид на пот-

врда, уверение или извод (Образец СД бр.111).” 

 

Член 34 

Во член 312 во ставот 1 зборот „ИПК” се заменува 

со зборот „ИКП.” 

 

Член 35 

Во член 314 во ставот 1 по зборот „уписникот” се 

додава зборот „ИСАМ”. 

 

Член 36 

Во член 318 во ставот 1 по зборовите „се заведува” 

се додаваат зборовите „во уписникот ИСАМ”. 

 

Член 37 

Во член 319 во ставот 1 по зборот „уписникот” се 

додава зборот „ИСАМ”. 

 

Член 38 

Во член 320 во ставот 2 зборот „уписник” се заме-

нува со зборовите „уписникот ИПРК.” 

 

Член 39 

Во член 321 во ставот 1 зборот „уписник” се заме-

нува со зборовите „уписникот ИСАМ”. 

 

Член 40 

Во член 373 во ставот 6 по зборот „поништува“ се 

додаваат зборовите „(Образец СД бр. 114).“ 

 

Член 41 

Во член 375 во ставот 2 по точката 11 се додава но-

ва точка 12, која гласи:  

„12. предмети по барање за заштита на правото за 

судење во разумен рок.” 

Член 42 

Во член 376 во ставот 1 по точката 10 се додаваат 

две нови точки 11 и 12 кои гласат: 

„11. 5 (пет) години за предметите за извршување на 

санкции и посебните истражни мерки од архивирањето 

на предметот”; 

„12. 6 (шест) месеци за уверенијата и потврдите од 

денот на нивното издавање.”  

 

Член 43 

Во членот 377 бројот „113“ се заменува со бројот 

„114“. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Штембилите од број 1 - 30 се дадени во прилог 

број 2, кој е составен дел на овој деловник.“ 

 

Член 44 

Обрасците СД бр. 11, 15, 77 и 110 се бришат. 

 

Член 45 

По образецот СД бр. 24 се додаваат три нови обрас-

ци СД бр.24-а, 24-б и 24-в,  по образецот СД бр. 113 се 

додава нов образец СД бр.114, кои се дадени во прилог 

и се составен дел на овој деловник. 

 

Член 46 

Обрасците СД бр.69 и 100 се заменуваат со обрас-

ците СД бр. 68-а и 69, кои се дадени во прилог и се сос-

тавен дел на овој деловник. 

 

Член 47 

Образецот СД бр.111 се заменува со нов образец 

СД бр.111, кој е даден во прилог и е составен дел на 

овој деловник. 

 

Член 48 

Штембилите од број 1 до 28 се заменуваат со нови 

штембили од број 1 до 30,  дадени во Прилог број 2, кој 

е составен дел на овој деловник.  

 

Преодна и завршна одредба 

 

Член 49 

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, освен одредбата од член 30 која ќе отпочне 

да се применува од 1 јануари 2015 година. 

 

Бр. 01-2545/1  

18 јули 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3489. 

Врз основа на член 28 став (5) од Законот за управување  со пакување и отпад од пакување  ( “Службен весник 

на Република Македонија“  бр. 161/09,  17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13), министерот  за животна средина 

и просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГО-

ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ПАКУВАЊАТА ШТО СЕ ПУШТИЛЕ   ИЛИ 

УВЕЗЛЕ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕТХОДНАТА КАЛЕНДАРСКА  ГОДИНА И 

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ТИЕ ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ВКУПНОТО ПАКУВАЊЕ КОЕ Е ПУШТЕНО НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗЕНО ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  КАКО И НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈАТА (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за видот и количината на паку-

вањата што се пуштиле   или увезле на пазар во Република Македонија во претходната календарска  година и за 

постапување со отпад од тие пакувања, формата и содржината на образецот на производствената спецификација, 

формата и содржината на образецот на евиденцијата за вкупното пакување кое е пуштено на пазар или увезено во 

Република Македонија  како и начинот на кој се води евиденцијата (*) ( “Службен весник на Република Македо-

нија“  бр.117/10 и 184/11), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот  ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

 

Бр. 07-2328/5 

                                                                                                     Министер  

                                                                                                       за животна средина и  

11 јули 2014 година просторно планирање, 

Скопје                                                                                                       Нурхан Изаири с.р. 

 

                            
(*)

Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавтсво 
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3490. 

Врз основа на член 72 став (9 ) од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 68/04, 107/07,102/08, 143/98, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна средина и 

просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

КОИ МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ 

ПОСТАПУВААТ СО ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕТИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЦЕЛИ-

ТЕ И РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПОСТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА УНИШТУВАЊЕ, ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА  

ЕВИДЕНЦИЈАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги превземат производителите, 

сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористените возила, нивните компонети и материјали, целите и 

роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за пре-

земање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење 

на евиденцијата (“Службен весник на Република Македонија”  бр. 108/09 и 164/10), Прилозите 1, 3 и 4 се замену-

ваат со нови Прилози 1, 3 и 4 кои се составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

 

Бр. 07-2336/4 

                                                                                                Министер  

                                                                                                     за животна средина и  

11 јули 2014 година                                                                                                        просторно планирање, 

Скопје                                                                                                       Нурхан Изаири с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3491. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13112/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3492. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13113/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3493. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Полог, која е во надлежност на одржување 
на  Одделение за катастар на недвижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Полог, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  По-
лог. 

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

 
Бр. 09-13114/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3494. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13115/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3495. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Раец, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кавадарци. 

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

  
Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13116/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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3496. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Манастирец, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци. 

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

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

 
Бр. 09-13117/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3497. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13118/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3498. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Близанско, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Македонски Брод. 

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

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

 
Бр. 09-13119/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3499. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13120/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3500. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Тодоровци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Делчево. 

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

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

 
Бр. 09-13121/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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3501. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Свињиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

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

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

 
Бр. 09-13122/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3502. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Длапкин Дол, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-
вижности  Кичево. 

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

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

 
Бр. 09-13123/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3503. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Жидилово, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Крива Паланка. 

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

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

 
Бр. 09-13124/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3504. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Филиповци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кратово. 

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

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

 
Бр. 09-13125/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3505. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Светорача, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

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

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

 
Бр. 09-13126/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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3506. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13127/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3507. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ  ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Петралинци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Струмица. 

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

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

 
Бр. 09-13128/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3508. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Добовјани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Струга. 

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

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

 
Бр. 09-13129/1  

10 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3509. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  
                               ПЛАНОВИ 

 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Убого, која е во надлежност на одржување на 
Одделение  за катастар на недвижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската општи-
на Убого, престануваат да важат аналогните катастарски 
планови за катастарската општина  Убого. 

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

 
Бр. 09-13236/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3510. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11. 7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Куридере, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Велес. 

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

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

 
Бр. 09-13237/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3511. 

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



 Стр. 96 - Бр. 114                                                                                           31 јули 2014 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Двориште, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделение  за катастар на недвижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската општи-
на Двориште, престануваат да важат аналогните катастарски 
планови за катастарската општина  Двориште. 

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

 
Бр. 09-13238/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3512. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Суво Грло, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделение  за катастар на недвижности  Штип. 

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

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

 
Бр. 09-13239/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3513. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Слепче, која е во надлежност на одржување 
на Одделение  за катастар на недвижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската општи-
на Слепче, престануваат да важат аналогните катастарски 
планови за катастарската општина  Слепче. 

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

 
Бр. 09-13240/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

3514. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Средорек, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

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

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

 
Бр. 09-13241/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3515. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13242/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3516. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Грачани, која е во надлежност на 
одржување на Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската општи-
на Грачани, престануваат да важат аналогните катастарски 
планови за катастарската општина  Грачани. 

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

 
Бр. 09-13243/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3517. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13244/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
3518. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Виштица Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение  за катастар на 
недвижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Виштица-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Виштица-Вон-град. 

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

 
Бр. 09-13245/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

3519. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 11.7.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-13246/1  

11 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3520. 
Врз основа на член 49 став (4) Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12 ), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СУЗ-
БИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ  

БОЛЕСТИ КАЈ ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ (
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искорену-
вање на одредени болести кај водните животни 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
185/11), во членот 22 по ставот (3) се додава нов став 
(4) кој гласи: 

„ (4) Лабораторијата од ставот (1) на овој член во 
лабораториската дијагностика за откривање и потврду-
вање на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и ин-
фективна хематопоетска некроза (ИХН) кај пастрмките 
ги користи дијагностичките методи и постапки дадени 
во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 2 

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

 

Бр. 02-4894/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
__________ 

                            
(*)

 Со овој правилник се врши усогласување со Дел 2 од прилогот 
од Одлуката на Советот 2001/183/ЕЗ од 23 Фебруари 2001 година 
која пропишува планови за надзор и дијагностички методи за от-
кривање и потврда на одредени болести кај рибите, и ја повлеку-
ва одлуката 92/532/ЕЕЦ, Целекс број 32001D0183. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3521. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилни-
кот за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на 31 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИ-
ФНИ СТАВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРА-
НИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА  

ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ 
 
1. Регулираниот максимален приход за производ-

ство, дистрибуција и снабдување со топлинска енерги-
ја за 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ 
НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИ-
КА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 
211.253.747 денари.  

2. Регулираната просечна цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
регулираната 2014 година, што ја испорачува АД 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружни-
ца ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи 
приклучени на дистрибутивната мрежа се определува 
да изнесува 4,3110 ден/kWh. 

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 
01.08.2014 година: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-82/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

3522. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13 и 41/14), член 15 од Правилникот за цени на 
електрична енергија за снабдување во краен случај („Служ-
бен весник на РМ“ бр.97/12), како и врз основа на Тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија на мали потро-
шувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопстве-
ност на АД ЕЛЕМ – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 
113/14),  постапувајќи по Барањето за одобрување на регули-
ран максимален приход и цена за вршење на регулирана 
енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична 
енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, 
за 2014 година, УП1 бр.08 – 85/14 од 22.05.2014 година, на 
седницата одржана на 31 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА, КАКО И ЦЕНИ 
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, 
ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА  2014 ГОДИНА 

 
1. На АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енерге-

тика, за 2014 година, се одобрува регулираниот макси-
мален приход (MAR) за вршење на регулираната енер-
гетска дејност снабдување во краен случај со електрич-
на енергија да изнесува 49.525.650 денари, за испорача-
ни 11.937.700 kWh електрична енергија. 

2. Просечната продажна цена на електрична енерги-
ја по која АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енерге-
тика, ги снабдува потрошувачите за 2014 година од: 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV 
и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 3,7788 
денари за kWh електрична енергија, и 

- категоријата на тарифни потрошувачи приклучени 
на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 
6,0623 денари за kWh електрична енергија. 

3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Од-
лука, цените на пресметковните елементи врз основа 
на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната елек-
трична енергија се утврдуваат да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-85/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3523. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

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

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 21 од Пра-

вилникот за начинот и условите за определување на ре-

гулиран максимален приход и регулирани просечни та-

рифи за пренос на електрична енергија, организирање 

и управување со пазарот на електрична енергија и дис-

трибуција на електрична енергија („Службен весник на 

РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), како и врз основа на 

Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енер-

гија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот 

систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје (“Служ-

бен весник на РМ“ бр.27/12 и 113/14), постапувајќи по 

Барањето за одобрување на регулиран максимален при-

ход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на 

електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, број УП1 

08 – 86/14  од 22.05.2014, на седницата одржана на 31 

јули 2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИ-

ФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА  

“ЕНЕРГЕТИКА“ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2014 година да 

изнесува 73.817.884 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 

на електрична енергија за 2014 година се утврдува да 

изнесува 0,3051 ден/kWh за планирана испорака на 

241.976.033 kWh електрична енергија за потрошувачи-

те приклучени на дистрибутивниот систем. 

3. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија утврден со 

точка 1 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос 

на електрична енергија за 2014 година (0,2722 

ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регу-

лиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи 

за пресметковни елементи за вршење на регулираната 

енергетска дејност пренос на електрична енергија на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-

нија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година, тарифите за 

пресметковните елементи за категориите на потрошу-

вачи, врз основа на кои АД ЕЛЕМ – Скопје, подружни-

ца “Енергетика, како вршител на енергетската дејност 

дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира 

надоместокот за користење на дистрибутивниот сис-

тем, изнесуваат: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-86/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3524. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11,79/13, 164/13 и 41/14),  член 26 од Правилникот 
за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/2013), на седницата 
одржана на 31 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОД-
СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВО-
ВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР 

АД - СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-
лиран максимален приход за производство, дистрибу-
ција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
2014 година, да изнесува 53.318.807 денари, за произ-
ведена количина на топлинска енергија од 10.393.848 
kWh на ниво на производител и испорачана количина 
на топлинска енергија од 9.666.278 kWh, на ниво на 
мерно место. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови 
за период од 1 август 2014 година се утврдуваат да из-
несуваат: 
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3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август  2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-87/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3525. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22,  точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилни-
кот за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на 31  јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 ГОДИ-
НА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален 
приход од 1.707.692.474 денари за 2014 година за испо-
рачана количина на топлинска енергија од 421.339.862 
kWh,  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија, системски услуги и за услуга дистри-
буција на топлинска енергија изнесува 1.560.473.597 
денари, за набавени 421.339.862 kWh на излез од дис-
трибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален при-
ход за услугата снабдување со топлинска енергија из-
несува 147.218.877 денари за испорачани количини на 
топлинска енергија од 421.339.862 kWh, на ниво на 
мерно место. 

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.99/13 и 113/14), се одобруваат следните та-
рифни ставови за снабдување со топлинска енергија за 
греење на ниво на мерно место:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-91/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3526. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 26 од Правилни-
кот за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на 31 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА 
СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕР-
ВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОП-
ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 ГОДИНА НА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство на топлинска 

енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се утврдува регулираниот 
максимален приход за вршење на регулираната дејност 
производство на топлинска енергија за 2014 година да 
изнесува 1.400.028.474 денари за произведена количи-
на на топлинска енергија од 444.521.741 kWh. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тари-
фниот систем за продажба на топлинска енергија 
(„Сл.весник на РМ“ бр.99/13 и бр.113/14), се утврдува-
ат месечниот надоместок за системски услуги и сис-
темска резерва и тарифниот став за производство на 
топлинска енергија на ниво на регулиран производител 
за 2014 година: 

 
РЕГУЛИРАН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

Единица 
мерка 

 од 
01.08.2014 

година 
Месечен надоместок за 
системски услуги и 
системска резерва 

 
ден/мес

ец 
 

21.920.904 
Тарифен став за произведена 
топлинска енергија  на 
регулиран производител 

 
ден/kW

h 
 

2,5578 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август  2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-92/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3527. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 26 од Правилникот 
за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата од-
ржана на 31 јули 2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2014 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА  

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран мак-
симален приход за вршење на регулираната дејност 
дистрибуција на топлинска енергија за 2014 година во 
износ од 1.560.473.597 денари, за испорачана количина 
на топлинска енергија од 421.339.862 kWh.  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија и системски услуги од регулираниот 
производител на топлинска енергија изнесува 
1.400.028.474 денари, за набавени 444.521.741 kWh на 
влез во дистрибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија од нерегулиран производител на топ-
линска енергија изнесува 89.152.573 денари за набаве-
ни 34.273.557 kWh. 

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален при-
ход за услугата дистрибуција на топлинска енергија из-
несува 154.948.048 денари за дистрибуирана количина 
на топлинска енергија од 421.339.862 kWh до крајните 
потрошувачи. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Tарифни-
от систем за продажба на топлинска енергија („Сл.вес-
ник на РМ“ бр.99/13 и 113/14) се утврдуваат следните 
тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енерги-
ја за период август - декември 2014 година на ниво на 
дистрибутер: 

 
ДИСТРИБУЦИЈА Единица 

мерка 
 од 01.08.2014 
година 

Месечен надоместок за 
услуга дистрибуција на 
топлинска енергија 

ден/месец 12.912.337 

Тарифен став по кој 
дистрибутерот ја прода-
ва топлинската енергија 
на снабдувачот 

ден/kWh 2,7115 

 
6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 август  2014 година. 

 
   УП1 Бр. 08-93/14  
31 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3528. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СО-
ЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 29.7.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 102/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 29.8.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-102/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3529. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СО-
ЛАР ДООЕЛ Кавадарци, на ден 29.7.2014 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08-103/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за 
трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДО-
ОЕЛ Кавадарци, се продолжува до 29.8.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

  
УП1 Бр. 08-103/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3530. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – 
СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 105/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-105/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3531. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – 
СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 106/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-106/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3532. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – 
СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.07.2014 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМ-
ЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТ-
ЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕД-
ЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр. 08 - 107/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО – СДЛ 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

 
УП1 Бр. 08-107/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3533. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПО-
ВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 108/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-108/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3534. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПО-
ВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08-109/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

   
УП1 Бр. 08-109/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3535. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПО-
ВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, на ден 29.7.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 110/13 од 29.7.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н 
ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, се продолжува до 
29.11.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-110/13  

29 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3536. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје за изда-
вање на привремено решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 30.07.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА  ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало и ин-

женеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-13-Ае-
родром, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ Кушница“, 
со планирана моќност од 225 kW и со локација на 
КП.бр.990/9 (Maшинска зграда), 990/10 (зафат), 990/11 
(коридор - подземен цевовод), река Кушница, КО Же-
лезнец, Општина Демир Хисар. 

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

мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-
13-Аеродром, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-183; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ Кушница“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
КП.бр.990/9 (Maшинска зграда), 990/10 (зафат), 990/11 
(коридор - подземен цевовод), река Кушница, КО Же-
лезнец, Општина Демир Хисар; 

- планирана моќност на електроцентралата: 225 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, 
склучен помеѓу Друштвото за трговија на големо и ма-
ло и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-из-
воз Скопје со бр.18/03-10 од 25.03.2010 година и Ми-
нистерство за економија со бр.12-3042/1 од 31.03.2010 
година и анекс на договор за концесија за вода за из-
градба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница со 
реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија на 
големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ 
ДОО увоз-извоз Скопје со бр.27/11-12 од 15.11.2012 го-
дина и Министерство за економија со бр.12-9715/1 од 
28.11.2012 година); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 913.732,79 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 
Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за 
трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕК-
ТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.18/03-10 од 
25.03.2010 година и Министерство за економија со 
бр.12-3042/1 од 31.03.2010 година и анекс на договор 
за концесија за вода за изградба на хидроелектроцен-
тралата ХЕЦ Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу 
Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со 
бр.27/11-12 од 15.11.2012 година и Министерство за 
економија со бр.12-9715/1 од 28.11.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
30.09.2014 година. 

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ Кушница“, со 
планирана моќност од 225 kW и со локација во Општи-
на Демир Хисар (согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Кушница 
со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за трговија 
на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ 
ДОО увоз-извоз Скопје со бр.18/03-10 од 25.03.2010 го-
дина и Министерство за економија со бр.12-3042/1 од 
31.03.2010 година и анекс на договор за концесија за 
вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 
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Кушница со реф.бр. 256, склучен помеѓу Друштвото за 
трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕК-
ТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.27/11-12 од 
15.11.2012 година и Министерство за економија со 
бр.12-9715/1 од 28.11.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да подне-
се барање до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова реше-
ние во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македонија 
за секоја статусна промена и/или промена на техничко-тех-
нолошките карактеристики на електроцентралата, наведени 
во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повлас-
тени производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

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

 
   УП1 Бр. 08-131/14  
30 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

3537. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

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

97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Тргов-

ското друштво за производство, трговија и услуги 

ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, на ден 29.7.2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 169/12 од 31.7.2013 година, на Трговското 

друштво за производство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХ-

РИД ДООЕЛ Охрид, се продолжува до 31.1.2015 го-

дина. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-169/12  

29 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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