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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. 
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 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, 41/2014 и 138/2014), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 29 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, 
УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕН-
СКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста член на Надзорниот одбор на 

Друштво за изградба, управување и издавање на пове-
ќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се 
отповикува Михајло Коштримовски, на негово барање. 

2. За член на Надзорниот одбор на Друштво за из-
градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 
Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се избира Софка 
Кланџевска –Ѓурческа. 

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

 
Бр. 24-11658/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2. 

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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
  
1. Наташа Радеска-Крстевска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за државни патишта, на нејзино барање.  

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за државни патишта се именува Мартина Антиќ. 

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

 
Бр. 24-11649/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3. 

Врз основа на член 26 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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално – финансиското работење на 
Јавното претпријатие за управување и заштита на пове-
ќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се разрешу-
ваат: 

- Ангеле Спировски   
- Александар Здравев. 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално – финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на повеќенаменско-
то подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се именуваат: 

- Благојче Атанасоски 
- Хермина Николовска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-11652/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4. 

Врз основа на член 26 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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО  ДРЖАВНИТЕ ШУМИ  

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Зоран Зашов се разрешува од должноста член на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финан-
сиското работење на Јавното претпријатие за стопани-
сување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-
П.О. Скопје.  

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именува Богдан 
Богданов. 

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

 
Бр. 24-11653/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5. 

Врз основа на член 26 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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 

ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО - БЕРЗА -
СКОПЈЕ 

 
1. Благица Чучкова се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за 
берзанско работење АГРО-БЕРЗА-Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА-Скопје се 
именува Зоран Тошиќ. 

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

 
Бр. 24-11654/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
6. 

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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - 
Скопје, се разрешуваат:  

- Ронде Матевски 
- Иван Соколов. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се име-
нуваат: 

- Сашо Стефановски  
- Стојан Давидовски.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-11655/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
7. 

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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ЛИСИЧЕ'' – ВЕЛЕС 
 
1. Венцислав Андовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
водостопанство „Лисиче'' – Велес. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за водостопанство „Лисиче'' – Велес сe именува 
Дарко Даев. 

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

 
Бр. 24-11656/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
8. 

Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 3 од За-
конот за иновациската дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ 
 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за инова-

ции и технолошки развој се именува Марија Апостоло-
ва Николовска. 

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

 
Бр. 24-11657/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
9. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013,  187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ  НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИ-
ЦИ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕ-
ЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА 

БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор од редот на 

стручните работници на ЈУ за сместување на лица ба-
ратели на право на азил „Прифатен центар за баратели 
на азил“- Скопје, се именуваат: 

- Зоран Апостоловски 
- Славица Димовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-11659/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
10. 

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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавно-

то претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешува Маја 
Богдановска –Стојаноска. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Ристo Ставревски. 

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

 
Бр. 24-11662/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
11. 

Врз основа на член 26 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, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА    
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕР-
ИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – 

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Надзорниот одбор за контрола 

на материјално - финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешува Исак Абази. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално - финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОН-
СКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Методија То-
шевски. 

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

 
Бр. 24-11663/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
12. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2-
002, 135/2007, 53/2011, 164/2013 и 43/2014), а во врска 
со член 47 став 2 од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 
167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 декември 2014 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

 
1. За директор на Дирекцијата за радијациона си-

гурност се именува Нузи Шахин, досегашен директор 
на Дирекцијата. 

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

 
Бр. 24-11664/1 Претседател на Владата 

29 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

13. 
Врз основа на член 22 став 2 алинеа 1 од Уредбата 

за начинот, поблиските критериуми за доделување на 
финансиска поддршка на домашни и странски авиопре-
возници и потребната документација која треба да се 
достави од корисниците на финансиската поддршка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
176/14), министерот за транспорт и врски донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА СО БАРАТЕЛИ ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСКИСКА  

ПОДДРШКА 
 
1. Со ова решение се утврдува листата на баратели за 

склучување на договор за финанскиска поддршка и тоа: 
- WizzAir Hungary Ltd со адреса: BUD International 

Airpоrt, Building 221. H-1185, Budapest. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен Весник на Републи-
ка Македoнија“. 

 
Бр. 02-16755/11  

31 декември 2014 година Министер, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

14. 
Врз основа на член 22-б став (11) од Законот за жи-

вотната средина (“Службен весник на Република Маке-
донија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), министе-
рот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
И КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ, ОБНОВЕНИТЕ 

И РЕЦИКЛИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната   и   начинот   на доставување на извештајот за ви-
довите и количините на собраните, обновените и ре-
циклираните средства за ладење. 

  
Член 2 

(1) Извештајот за видовите и количините на собра-
ните, обновените и рециклираните средства за ладење 
се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: 

- година за кој се известува; 
- назив и седиште на правното лице/име и презиме 

на физичкото лице; 

                                                                 
*
 Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) 

број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 сеп-
тември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската об-
вивка, CELEX бр.32009R1005 
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- назив на средства за ладење што се собираат; 
- количини на собрани средства за ладење изразена во килограми; 
- количини на обновени средства за ладење изразена во килограми; 
- количини на рециклирани средства за ладење изразена во килограми; 
- количини на создаден отпад изразена во килограми; 
- место за печат; 
- место и датум и 
- одговорно лице и потпис. 
(3) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во  Прилог  кој е составен 

дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Извештајот за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење се 

доставува во писмена и електронска форма. 
                                                             

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

                                                                                          Министер 
Бр. 07-9610/7 

24 декември 2014 година 
                                                                                       за животна средина  

             и просторно планирање,  
Скопје                                                                                           Нурхан Изаири, с.р. 

 

 
 
 
 



5 јануари 2015  Бр. 1 - Стр. 7 

 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
15. 

Врз основа на член 123 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на сед-
ницата одржана на 19.11.2014 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ  
ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за изврше-
ни геодетски работи. 

 
Член 2 

За заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи се наплаќа надоместок за: 
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Член 3 
За геодетските елаборати за кои со овој тарифник 

не е пропишана висина на надоместок за заверка, се 
наплаќа паушален надоместок во висина од 100 денари 
по геодетски елаборат. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот за висината на надо-
местокот за заверка на геодетски елаборати за изврше-
ни геодетски работи за посебни намени и за заверка на 
копии од катастарски план („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 153/09). 

 
Член 5 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласост 
од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-19062/8 Управен одбор 

19 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
16. 

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Управ-
ниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности  
донесе   

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-
КОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-
КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Тарифникот за висината на надоместокот за ко-
ристење и увид на податоците од Геодетско-катастар-
скиот информационен систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија број 116/14) во членот 17 по ред-
ниот број 1,2 се додаваат три нови редни броеви 1,3, 
1,4, и 1,5 кои гласат: 

 
 
 
 
 
Редните броеви 1,3 и 1,4 стануваат редни броеви 1,6 

и 1,7. 
 

Член 2 
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-20897/1 Управен одбор 

26 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
17. 

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности на сед-
ницата одржана 2014 година, донесе 

Т А Р И Ф Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО 
КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој тарифник се пропишува висината на надо-
местокот за запишување на инфраструктурните објекти 
во катастарот на инфраструктурни објекти. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за запишување на ин-
фраструктурните објекти изнесува: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
За запишувања на инфраструктурни објекти за кои 

со овој тарифник не е утврдена висината на надоместо-
кот, ќе се плаќа паушален надоместок во висина од 
1000 денари по еден правен основ.  

 
Член 4 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-19466/5 Управен одбор 

19 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
18. 

Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Управ-
ниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, 
на седницата одржана на 19.11.2014 година, донесе   

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ 
СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ 
НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖ-
НОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУР-
НИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со овој тарифник се пропишува висината на надо-

местокот за запишување на недвижности кои останале 
со незапишани права и запишување на промени во ка-
тастарот на недвижности и катастарот на инфраструк-
турни објекти како дел од катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

За запишување на недвижностите кои останале со 
незапишани права во катастарот на недвижности се 
наплаќа надоместок за: 
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Член  3 
За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите со геодетски елаборат, се наплаќа 

надоместок за: 
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Член 4 
За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат, се наплаќа 

надоместок за: 
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Член 5 
За запишување на промени на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти како дел 

од катастарот на недвижности, се наплаќа надоместок за: 
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Член 6 

За запишувања и промени во катастарот на недвижностите и катастарот на инфраструктурни објекти како 

дел од катастарот на недвижности, за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, ќе се 

плаќа паушален надоместок во висина од 1000 денари по еден правен основ. 

 

Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместо-

кот за запишување во катастарот на недвижностите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09). 

 

Член 8 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 01-19061/10                                                                                                                Управен одбор 

19 ноември 2014 година                                                                                                                                     Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 

19. 

Врз основа на член 211, став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на 

седницата одржана на 05.12.2014 година, донесе 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар на недвижности има за цел во општините Берово, Велес, 

Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Македонкси Брод, Неготино, Прилеп, Радовиш, Свети Ни-

коле, Струмица и Штип, да врши ажурирање на податоците во катастарот на недвижности по службена долж-

ност, преку вршење дополнителен премер и зголемување на процентот на запишани права во катастарот на 

недвижности, за катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле со 

катастар на земјиште востановен врз основа на пописен катастар и за кои процентот на незапишани права при 

востановувањето на катастарот на недвижности е поголем од 20%. 

 

II 

Активностите  сврзани  со ажурирањето на податоците ќе се одвиваат согласно следната табела: 
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III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 01-19888/11                                                                                                                Управен одбор 

декември 2014 година                                                                                                                                     Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 

НА ОСИГУРУВАЊЕ 

20. 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ 

став (2) и (4) а во врска со членот 158-љ став (1) од За-

конот за супервизија на осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 

88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 

112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супер-

визија на осигурување донесе  
 

Т А Р И Ф Н И K 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОД-

РЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ  

И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 

 

Член 1 

(1)  Во Тарифникот за содржината и висината на на-

доместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата 

за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

147/09, 149/09, 154/09, 20/2012 и 130/2013 година), во 

членот 3, во Табелата, по тарифен број 4.6, во колоната 

„Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.7“, во 

истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надо-

месток“ се додаваат зборовите „Надоместок за спрове-

дување на обука и стручен испит за актуар“ и во коло-

ната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат збо-

ровите „120.000“. 

(2) По тарифен број 4.7, во колоната „Тарифен 

број“ се додава нов тарифен број „4.8“, во истиот тари-

фен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 

додаваат зборовите „Надоместок за спроведување на 

обука и стручен испит за вршење осигурително бро-

керски работи“ и во колоната „Износ на надоместок во 

денари“ се додаваат зборовите „14.000“. 

(3) По тарифен број 4.8, во колоната „Тарифен 

број“ се додава нов тарифен број „4.9“, во истиот тари-

фен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 

додаваат зборовите “Надоместок за спроведување на 

обука и стручен испит за вршење работи на застапува-

ње во осигурување“ “ и во колоната „Износ на надо-

месток во денари“ се додаваат зборовите „7.000“. 

(4) По тарифен број 4.9, во колоната „Тарифен 

број“ се додава нов тарифен број „4.10“, во истиот та-

рифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 

додаваат зборовите “Надоместок за издавање соглас-

ност за вршење работи на застапување во осигурување 

од страна на банка“ и во колоната „Износ на надомес-

ток во денари“ се додаваат зборовите „90.000“. 

 

Член 2 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 02-804/8 Совет на експерти 

25 декември  2014 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

21. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Акционерското друштво за производство на електрич-
на енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во 
државна сопственост Скопје, за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 31.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-
ти Октомври бр.9, Скопје, му се одобрува користење 
на повластена тарифа на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за ветерната 
електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
БОГДАНЦИ“ со инсталирана моќност од 36.800 kW во 
прва фаза и со локација на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. 
Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 
2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 
2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 
2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови еч-
мени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в Ванчови ечмени, 
2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 
3014/13 и 3017/2, м.в. Козарник, К.О Богданци вон 
град, Општина Богданци. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Акционерско друштво за произ-

водство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиш-
те на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-WT-175; 

- назив на електроцентралата: ветерна електроцен-
трала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГ-
ДАНЦИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 
2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 
2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови еч-
мени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 
2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, 
м.в Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 
3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козар-
ник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
36.800 kW - прва фаза; 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 100000000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕ-
ТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“, УП1 бр.08-185/13 
од 06.09.2013 година, односно се одобрува користење 
на повластена тарифа од 8,9 €¢/kWh; 
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- период на користење на повластената тарифа: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-257/14  

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

__________ 
22. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР 
ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, за користење 
на повластена тарифа на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со 
седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валандово, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од фотонапонската електро-
централа „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со инсталира-
на моќност од 962,36 kW и со локација на 
КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валандово. 

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

услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со 
седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валандово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-134; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валандово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
962,36 kW (3928 панели со моќност на панел од 245); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“, УП1 бр. 08-184/12 од 14.06.2013 
година, односно во зависност од инсталираната моќ-
ност и локацијата на фотонапонската електроцентрала 
„СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ се одобрува користење 
на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-263/14  

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

__________ 
23. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР-
НИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, за 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Ва-
ландово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр.7, Валан-
дово, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИС-
ТЕМИ“ со инсталирана моќност од 926,10 kW и со ло-
кација на КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Валан-
дово. 

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

вија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ 
ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, 
бр. 7, Валандово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-135; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИС-
ТЕМИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Валандово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
926,10 kW (3780 панели со моќност на панел од 245); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.340.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР-
НИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“, УП1 бр. 08-185/12 
од 14.06.2013 година, односно во зависност од инста-
лираната моќност и локацијата на фотонапонската 
електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИС-
ТЕМИ“ се одобрува користење на повластена тарифа 
од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-265/14  

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

__________ 
24. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 
од Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибу-
ција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од за хидрое-
лектроцентралата МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“ со инстали-
рана моќност од 3280 kW и со локација на КП.бр. 
299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Те-
арце, Општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 
ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо 
Шопов бр.80 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-62; 

- назив на електроцентралата: МХЕЦ „БИСТРИЦА 
99“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 
КО Теарце, Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3280 
kW (една генераторска единица со моќност од 3280 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 9.991.792 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „БИСТРИ-
ЦА 99“, УП1 бр.08-249/12 од 25.03.2013 година, однос-
но се одобрува користење на повластените тарифи за 
одделните блокови, според следната табела: 

 
Блок Kоличинa на испорача-

на електрична енергија 
по блокови (kWh) 

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

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-275/14  

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

__________ 
25. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” Битола, за корис-
тење на повластена тарифа на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија, на седница-
та одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” Битола, 

со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола, му се одобру-
ва користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од за хидроелектроцентралата 
МХЕЦ „Експлоатационен минимум“ со инсталирана 
моќност од 320 kW и со локација на КП.бр. 1083/4, КО 
Црноец, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Јавно претпријатие „СТРЕ-

ЖЕВО” Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Би-
тола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-116; 

- назив на електроцентралата: МХЕЦ „Експлоата-
ционен минимум“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 
kW (една генераторска единица со моќност од 320 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.024.247 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Експлоа-
тационен минимум“, УП1 бр. 08-37/13 од 11.06.2013 
година, односно се одобрува користење на повластени-
те тарифи за одделните блокови, според следната та-
бела: 
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Блок Kоличинa на испорачана 
електрична енергија по 

блокови (kWh) 

Повластена та-
рифа за испора-

чаната елек-
трична енергија 

по блокови 
(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-289/14  

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

__________ 
26. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Акционерското друштво за производство на електрич-
на енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во 
државна сопственост Скопје, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-
ти Октомври бр.9, Скопје, му се издава решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за ветерната електроцентрала „ПАРК НА 
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со инсталирана 
моќност од 36.800 kW во прва фаза и со локација на 
КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 
2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 
2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови еч-
мени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 
2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, 
м.в Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 
3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козар-
ник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Акционерско друштво за произ-

водство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиш-
те на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-WT-175; 

- назив на електроцентралата: ветерна електроцен-
трала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГ-
ДАНЦИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 
2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 
2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови еч-
мени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 
2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, 
м.в Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 
3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козар-
ник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
36.800 kW - прва фаза; 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 100000000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2034 година. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-256/14  

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

__________ 
27. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР 
ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, за издавање 
на решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 31.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со 
седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валандово, му се 
издава решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со инста-
лирана моќност од 962,36 kW и со локација на 
КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валандово. 

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

вија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ 
Валандово, со седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Ва-
ландово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-134; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валандово;  



5 јануари 2015  Бр. 1 - Стр. 27 

 
 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
962,36 kW (3928 панели со моќност на панел од 245); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2029 година. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-262/14  

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

__________ 
28. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР-
НИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, за 
издавање на решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Ва-
ландово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр.7, Валан-
дово, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ 
СИСТЕМИ“ со инсталирана моќност од 926,10 kW и со 
локација на КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Ва-
ландово. 

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

вија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ 
ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, 
бр.7, Валандово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-135; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИС-
ТЕМИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Валандово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 
926,10 kW (3780 панели со моќност на панел од 245); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2029 година. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-264/14  

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

__________ 
29. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, дистрибуција и трговија 
со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“ со инста-
лирана моќност од 3280 kW и со локација на КП.бр. 
299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Те-
арце, Општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 
ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо 
Шопов бр.80 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-62; 

- назив на електроцентралата: МХЕЦ „БИСТРИЦА 
99“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 
КО Теарце, Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3280 
kW (една генераторска единица со моќност од 3280 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 9.991.792 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2034 година. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-274/14  

31 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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30. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” Битола, за издава-
ње на решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 31.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” Битола, 

со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
МХЕЦ „Експлоатационен минимум“ со инсталирана 
моќност од 320 kW и со локација на КП.бр. 1083/4, КО 
Црнoец, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Јавно претпријатие „СТРЕ-

ЖЕВО” Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Би-
тола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-116; 

- назив на електроцентралата: МХЕЦ „Експлоата-
ционен минимум“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 1083/4, КО Црнoец, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 
kW (една генераторска единица со моќност од 320 
kW); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.024.247 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2034 година. 

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

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

 
УП1 Бр. 08-288/14  

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

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

31. 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право 
на ортопедски и други помагала, објавен во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 189 од 22 де-
кември 2014 година, забележани се технички грешки, 
поради што се објавува следната 

 
И С П Р А В К А 

 
Во член 9, во табелата кај шифрата на помагало 

„2608“ во колоната „помагалото го препишува“, по 
зборовите: „ортопед, физијатар“ треба да стои зборот 
„хирург“. 

Во членот 10, наместо бројот „90100“ треба да стои 
бројот „91000“. 

Во членот 10 во делот од табелата кај шифрите на 
помагала „810251“ и „810252“ во колоната „Рок на 
употреба во месеци според возраста“, наместо бројот 
„1“ треба да стои бројот „6“. 

 
                     Од Фондот за здравствено осигурување  
                                         на Македонија 
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