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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
736.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН
ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за образование и наука - Државен просветен инспекторат му се
дава на трајно користење, без надомест, недвижна
ствар - просторија бр.11 со површина од 15 м2, во
зграда бр.1, влез 1, кат 3, која се наоѓа на ул. Васил
Главинов, во Штип, КП бр.8624, КО Штип 4, запишана во Имотен лист бр.74849, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-90/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

737.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ
НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦЕПЕНКА“ С.ВАРВАРА, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ И ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
кварц на локалитетот „Цепенка“ с.Варвара, Општина
Студеничани и Општина Сопиште, со површина на
простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и
тоа:

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.492279 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-142/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

738.
Врз основа на член 85, став (5) од Законот за градежно земјиште(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Битола, се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со површина од
124.248 м2, кое претставува КП бр.25/3 КО Битола 5,
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запишана во Имотен лист бр.70742, согласно Извод
од Локална урбанистичка планска документација,
донесена со Одлука бр.07-2497/10 од 3.11.2011 година од Општина Битола, заради изградба на пречистителна станица-Е.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-314/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

739.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа премер и изработка на
Геодетски елаборат за етажен премер на објект кој се
наоѓа на ул. „Црвена Скопска Општина“ бр. 4 во
Скопје, на КП бр. 9513, КО Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-469/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

740.
Врз основа на член 47 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
27.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРЕВАЛЕЦ 1”, ОПШТИНА ВЕЛЕС
ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УС-КОНСТРАКШАН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– варовник на локалитетот “Превалец 1”, општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт
ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО
ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Превалец 1”, општина
Велес бр.24-3069/3 од 6.6.2013 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, до рокот до кога е склучен Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Превалец 1”, општина
Велес бр.24-3069/3 од 6.6.2013 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на
Друштвото за производство, градежништво, трговија и
услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ
Куманово, освен во однос на висината и критериумите
за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат
врз основа на Тарифникот за утврдување на висината
на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на
детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 960.050,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена по денот на склучување на договорот за пренос на концесијата.
5. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-726/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 март 2018

741.
Врз основа на член 47, став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТОДОРОВИ БАВЧИ“, ОПШТИНА ВЕЛЕС ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УС-КОНСТРАКШАН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ КАМЕНОЛОМ
ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи“, Општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експортимпорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ
ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, доделена
со Договор за концесија за експлоатација на минерална
суровина - варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи“,
Општина Велес бр.24-5614/1 од 13.11.2014 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи“,
Општина Велес бр.24-5614/1 од 13.11.2014 година и
под исти услови под кои е доделена со Договорот за
концесија на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експортимпорт ДООЕЛ Куманово, освен во однос на висината
и критериумите за определување на надоместокот за
концесии за експлоатација на минерални суровини, кои
ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување
на висината на надоместоците за издавање на дозволи
за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 960.050,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена по денот на склучување на договорот за пренос на концесијата.
5. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-745/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

742.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ КО КУЧЕВИШТЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г3-сервиси КО Кучевиште-вон г.р., Општина Чучер Сандево.
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. 44-748/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

743.
Врз основа на член 23, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 40
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО СЕЛО
СМОЈМИРОВО, ОПШТИНА БЕРОВО
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за финансии, која се наоѓа на КП. бр.
362/2 во викано место Ширините и тоа зграда 1, намена на зграда Ф2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од
1410 м², запишана во Имотен лист бр. 863 за КО
Смојмирово - Вон г.р.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ V 127/17 од 16.11.2017 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 9.688.402,50 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 9.688.402,50 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-868/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

744.
Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна
спогодба со Информација за добивање на согласност за
склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште
со непосредна спогодба со Друштво за земјоделие, трго-

вија и услуги КАНЕТ АГРО ДООЕЛ Скопје, на земјоделско земјиште под оранжерии со вкупна површина од
22ха 68ар 22м2 кои се наоѓаат на КПбр.1472/2, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /, со површина од 15159м2, КПбр.1474/11,
м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии,
катастарска класа /, со површина од 15149м2,
КПбр.1474/14, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива
под оранжерии, катастарска класа /, со површина од
15139м2, КПбр.1474/16, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /, со површина од 15097м2, КПбр.1474/20, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /,
со површина од 15153м2, КПбр.1474/22, м.в.Горни Кр,
катастарска култура нива под оранжерии, катастарска
класа /, со површина од 15169м2, КПбр.1474/23, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /, со површина од 15265м2, КПбр.1474/25,
м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии,
катастарска класа /, со површина од 15171м2,
КПбр.1474/27, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива
под оранжерии, катастарска класа /, со површина од
15026м2, КПбр.1474/30, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /, со површина од 15160м2, КПбр.1474/31, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /,
со површина од 15067м2, КПбр.1474/32, м.в.Горни Кр,
катастарска култура нива под оранжерии, катастарска
класа /, со површина од 15218м2, КПбр.1474/33, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии, катастарска класа /, со површина од 15148м2, КПбр.1474/8,
м.в.Горни Кр, катастарска култура нива под оранжерии,
катастарска класа /, со површина од 14950м2,
КПбр.1474/9, м.в.Горни Кр, катастарска култура нива
под оранжерии, катастарска класа /, со површина од
14951м2, запишани во Имотен лист бр.1467 за КО Негорци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од 30 години од денот на влегувањето во сила на овој договор.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-921/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 март 2018
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745.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
153/15, 106/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе

на Одлуката за давање концесија за експлоатација на
минералната суровина - геотермална вода на КЈП
“Водовод“ Кочани на локалитетот Д. Подлог - Бања
во атарот на општините Кочани и Чешиново - Облешево бр. 19-2661/1 од 7.6.2006 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 73/06), во висина од 77,2 проценти од максималниот експлоатиран капацитет кој изнесува 377 л/с.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА И
АНТИФАШИСТИЧКА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА
1941-1945 И ГРАЃАНИТЕ ПРОДОЛЖУВАЧИ ВО
ОПШТИНАТА СТРУГА

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за утврдување на вишокот на неескплоатирани количини на минерална суровина-геотермална вода од експлоатационите бунари на
локалитетот „Д. Подлог - Бања“, општина Кочани и општина Чешиново - Облешево бр.42-1858/1 од 10.3.2015
година („Службен весник на Републука Македонија“
бр. 42/15).

Член 1
Со оваа одлука на здружението Општинска организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 19411945 и граѓаните продолжувачи во општината Струга
му се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар - деловен простор со вкупна површина од 106
м2 која се наоѓа на ул. „Димче Ковачески“ бр.2 во
Струга на КП 2235, КО Струга, запишана во Имотен
лист бр. 6579, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-933/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

746.
Врз основа на член 41, став (13) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА НЕЕСКПЛОАТИРАНИ КОЛИЧИНИ НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА - ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА ОД ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ БУНАРИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ Д. ПОДЛОГ - БАЊА“, ОПШТИНА КОЧАНИ
И ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се утврдува вишокот на неексплоатирани количини на минерална суровина - геотермална вода од експлоатационите бунари на локалитетот „Д. Подлог - Бања“, Општина Кочани и Општина Чешиново - Облешево, доделена врз основа

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-964/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

747.
Врз основа на член 48, став (1) од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16,
142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОПСТВЕНИК НА НАЈМАЛКУ 70% ОД
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА
ПАРЦЕЛА, НА ДРУГИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА
КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност со подавка
преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое
Република Македонија е сопственик на најмалку
70% од вкупната површина на градежната парцела
на другите сопственици на катастарските парцели
од кои е формирана градежната парцела, предмет
на отуѓување бр.10.5.17 КО Гевгелија, предвидена
за градба на објект А2 - Домување во станбени
згради согласно Деталниот урбанистички план за
Блок 10.1, 10.3, 10.4 и 10.5 КО Гевгелија, донесен
со Одлука на Советот на општина Гевгелија бр.071667/1 од 12.9.2013 година, согласно Извод од ДУП
бр.11-742/2 од 20.6.2017 година и податоците од
Геодетскиот елаборат за геодетски работи бр.0807-
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144/5 од 23.6.2017 година, со цена на градежното
земјиште од 2.610,00 денари за м2 определена со
Проценка на недвижен имот бр.0801-146 од
31.10.2017 година, за градежното земјиште со вкупна површина од 1090м2 кое претставува:
- КП бр.2183/2 во место викано „Булевар Гевгелија“
КО Гевгелија, култура ГНЗ - градежно неизградено
земјиште со површина од 989 м2 запишана во Имотен
лист бр.18293 од 29.9.2017 година, за КО Гевгелија,
сопственост на Република Македонија;
- КП бр.2477/3 во место викано „Рауљ“ КО Гевгелија, култура ГНЗ - градежно неизградено земјиште со
површина од 54 м2 запишана во Имотен лист бр.18293
од 29.9.2017 година за КО Гевгелија, сопственост на
Република Македонија и
- КП бр.2977/2 во место викано „Булевар Гевгелија“
КО Гевгелија, култура ГНЗ - градежно неизградено
земјиште со површина од 47 м2 запишана во Имотен
лист бр.18262 од 25.1.2018 година, за КО Гевгелија,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Општина Гевгелија согласно Одлуката за вршење на работите за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Гевгелија, бр. 51-5084/1 од
28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/11).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1038/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

748.
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФОНДОТ ЗА
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2017
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2017 година, бр. 01-150/4 од 17.1.2018
година, донесен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на
17.1.2018 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1110/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

749.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на град Скопје се пренесуваат во
сопственост без надоместок недвижни ствари кои се
наоѓаат на КП бр.6168/1, КО Ѓорче Петров 4 – Влае,
запишани во Имотен лист бр.12185, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда бр.2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 1, намена на посебен дел П, со внатрешна површина од 10 м2 , на улица „Косовска“ бб Скопје;
- зграда бр.2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 86 м2 , на улица „Партизански одреди“ 96А
Скопје и
- зграда бр.2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 2 м2 , на улица „Партизански одреди“ 96А
Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1409/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

750.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
27.2.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТЕЦ“
ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – мермер на локалитетот „Крстец“
Општина Прилеп, доделена со Договор за концесија за
експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Крстец“ Општина Прилеп бр.24-7398/1 од
5.12.2013 година на Акционерското друштво за производство и преработка, трговија и монтажа на украсен
камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е
доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1474/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

751.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479
став (2) од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во
својство на Собрание на акционери на Акционерското
друштво „Македонска информативна агенција“ Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана, на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017
година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, се избира ТП Ревизија Чулева Трговец поединец
за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко
Чулева – Скопје, врз основа на спроведена постапка за
јавна набавка бр.1-01/2018 со прибирање понуди со
електронска аукција за вршење на ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година
согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.
05-111/9 од 31.1.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1490/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

752.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува
користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Oпштина Кратово, а за потребите на Средното општинско училиште
„Митко Пенџуклиски“ – Кратово.
Член 3
Директорот на Државниот студентски дом
„Скопје“ – Скопје склучува договор со градоначалникот на општина Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1792/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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753.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОМЕНА НА ТРАСАТА НА
ИНФРАСТРУКТУРЕН ЛИНИСКИ ОБЈЕКТ ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ОДРИ СО РЕФ. БР.106 СО
ИЗВЕДЕНА ТРАСА КО ОДРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА
ТЕАРЦЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20)КВ
ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МХЕЦ ВРАНОВСКА
РЕКА 312 СО НАПОЈНА ТОЧКА КО Г. ВРАНОВЦИ
И КО ЛИСИЧЕ, ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за промена на трасата
на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф.
бр.106 со изведена траса КО Одри-вон г.р., општина
Теарце.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на
10(20)КВ вод за приклучување на МХЕЦ Врановска
река 312 со напојна точка КО Г Врановци и КО Лисиче, општина Чашка.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 108 м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2791 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. 44-2187/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2177/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

754.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018
година, донесе

755.
Врз основа на член 28, став 2 од Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО, МАЛИ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2018-2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали
и средни претпријатија за 2018-2020 година бр. 01332/3, донесена од Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на
26.2.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2195/2
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

756.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги ДОЈРАНА ФРЕШ ПРОДУЦЕ ДООЕЛ с. Прдејци Гевгелија на
земјоделско земјиште под долгогодишен лозов насад
со вкупна површина од 264ха 42ар 88 м2 и тоа во:
-КО Нов Дојран – вон град на КП бр.109/1, мв.Сордорка, катастарска култура нива, катастарска класа 3,
со површина од 561838 м2, запишана на Имотен лист
бр.555;
-КО Црничани на КП бр.305 - дел, мв.Серемеши,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 2787 м2, запишана на Имотен лист бр.2;
КП бр.297 - дел, мв.Крај река, катастарска култура
нива, катастарска класа 1, со површина од 1404 м2, запишана на Имотен лист бр.31; КП бр.301/1 - дел,
мв.Алабунар, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 200000 м2, КП бр.302/1 - дел,
мв.Топличар, катастарска култура лозје, катастарска
класа 3, со површина од 334727 м2, КП бр.302/2 - дел,
мв.Топличар, катастарска култура лозје, катастарска
класа 1, со површина од 168956 м2,
- КП бр.295 - дел, мв.Крај река, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 3, со површина од
35854 м2, КП бр.296 - дел, мв.Керамичилук, катастарска култура пасиште, катастарска класа 1, со површина
од 1228 м2, запишани на Имотен лист бр.212;
-КО Фурка на КП бр.2611 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 1297 м2, КП бр.2612, мв.Атица, катастарска
култура ливада, катастарска класа 2, со површина од
24008 м2, КП бр.2614 - дел, мв.Атица, катастарска
култура нива, катастарска класа 2, со површина од
2624 м2, КП бр.2617, мв.Атица, катастарска култура
лозје, катастарска класа 3, со површина од 1091 м2,
КП бр.2618, мв.Атица, катастарска култура нива, ка-

тастарска класа 2, со површина од 1156 м2, КП
бр.2619, мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 1206 м2, КП бр.2620
- дел, мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 1858 м2, запишани на
Имотен лист бр.59; КП бр.2610 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4331 м2, запишана на Имотен лист бр.166;
КП бр.2581 - дел, мв.Атица, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 292 м2,
КП бр.2585, мв.Атица, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 2051 м2, КП
бр.2615 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 1305 м2, КП
бр.2623 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 707 м2, КП
бр.3317 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 1195 м2, КП
бр.3317 - дел, мв.Атица, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, со површина од 137 м2, запишани на Имотен лист бр.167; КП бр.2582 - дел,
мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска
класа 4, со површина од 28647 м2, КП бр.2583 - дел,
мв.Атица, катастарска култура нива, катастарска
класа 5, со површина од
280 м2, КП бр.2584 дел, мв.Атица, катастарска култура пасдиште, катастарска класа 3, со површина од 611 м2, КП
бр.2586 - дел, мв.Мадемот, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, со површина од 58936 м2,
КП бр.2608 - дел, мв.Атица, катастарска култура
нива, катастарска класа 2, со површина од 333530
м2, КП бр.2609 - дел, мв.Атица, катастарска култура
пасиште, катастарска класа 2, со површина од 271
м2, КП бр.2616 - дел, мв.Атица, катастарска култура
нива, катастарска класа 2, со површина од 11179 м2,
КП бр.2621 - дел, мв.Атица, катастарска култура
нива, катастарска класа 2, со површина од 11308 м2,
запишани на Имотен лист бр.339; КП бр.2613,
мв.Атица, катастарска култура пасиште, катастарска
класа 2, со површина од 2098 м2, запишана на Имотен лист бр.418;
-КО Богданци – вон град на КП бр.5113 - дел,
мв.Лушев брест, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 12671 м2, КП бр.5114 - дел,
мв.Лушев брест, катастарска култура нива, катастарска
класа 4, со површина од 4120 м2, КП бр.5118 - дел,
мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 3592 м2, КП бр.5119 - дел,
мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 820 м2, КП бр.5120/1 - дел,
мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 4136 м2, КП бр.5120/2 дел, мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 986 м2, КП бр.5126 дел, мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 1708 м2, КП бр.5128 дел, мв.Лјушев брест, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 4975 м2, КП бр.5063,
мв.Барта, катастарска култура нива, катастарска класа
3, со површина од 1876м2, КП бр.7809/1 - дел, мв.Попрата, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со
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површина од 83355 м2, КП бр.7810 - дел, мв.Попрата,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 1779 м2, КП бр.7811 - дел, мв.Попрата, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 608 м2, КП бр.7812, мв.Попрата, катастарска
култура пасиште, катастарска класа 4, со површина од
1402 м2, КП бр.7813 - дел, мв.Попрата, катастарска
култура лозје, катастарска класа 1, со површина од
57000 м2, КП бр.7814 - дел, мв.Попрата, катастарска
култура нива, катастарска класа 4, со површина од 698
м2, КП бр.7820 - дел, мв.Попрата, катастарска култура
нива, катастарска класа 2, со површина од 2553 м2, КП
бр.7821 - дел, мв.Попрата, катастарска култура лозје,
катастарска класа 1, со површина од 57920 м2, КП
бр.7822 - дел, мв.Попрата, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со површина од 7116м2,
КП бр.7898 - дел, мв.Папрад, катастарска култура
лозје, катастарска класа 1, со површина од 15437 м2,
КП бр.7899 - дел, мв.Папрад, катастарска култура
лозје, катастарска класа 1, со површина од 14622 м2,
КП бр.7900 - дел, мв.Папрад, катастарска култура
овоштарник, катастарска класа 3, со површина од 5516
м2, КП бр.7903 - дел, мв.Папрад, катастарска култура
нива, катастарска класа 1, со површина од 1350 м2, КП
бр.7904, мв.Папрад, катастарска култура камењар, катастарска класа /, со површина од 525м2, КП бр.7905,
мв.Папрад, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 15802 м2, КП бр.7907 - дел,
мв.Папрад, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 530 м2, КП бр.7908 - дел, мв.Папрад, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со
површина од 15528 м2, КП бр.7909 - дел, мв.Папрад,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 1109 м2, КП бр.7960 - дел, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина
од 16784 м2, КП бр.7961 - дел, мв.Дупки, катастарска
култура нива, катастарска класа 1, со површина од 922
м2, КП бр.7962 - дел, мв.Дупки, катастарска култура
лозје, катастарска класа 2, со површина од 16700 м2,
КП бр.7963, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 4112 м2, КП
бр.7964, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 6765 м2, КП бр.7965,
мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа
1, со површина од 10430 м2, КП бр.7966, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 415 м2, КП бр.7967, мв.Дупки, катастарска
култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 336
м2, КП бр.7968, мв.Дупки, катастарска култура лозје,
катастарска класа 1, со површина од 6773 м2, КП
бр.7969, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 10458 м2, КП бр.7970 дел, мв.Дупки, катастарска култура пат, катастарска
класа /, со површина од 396 м2, КП бр.7980, мв.Дупки,
катастарска култура пат, катастарска класа /, со површина од 214 м2, КП бр.7981, мв.Дупки, катастарска
култура лозје, катастарска класа 1, со површина од
6543 м2, КП бр.7982, мв.Дупки, катастарска култура
пат, катастарска класа /, со површина од 3031 м2, КП
бр.7983, мв.Дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 10476 м2, КП бр.7984 -
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дел, мв.Дупки, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 466 м2, КП бр.7985, мв.Дупки,
катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 253 м2, КП бр.7986, мв.Дупки, катастарска
култура лозје, катастарска класа 1, со површина од
10533 м2, КП бр.7987, мв.Дупки, катастарска култура
лозје, катастарска класа 1, со површина од 16554 м2,
КП бр.7988 - дел, мв.Дупки, катастарска култура пасиште, катастарска класа 3, со површина од 1064 м2,
КП бр.7989 - дел, мв.Дупки, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со површина од 2766 м2,
КП бр.8008 - дел, мв.Мушум бурум, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 20260 м2,
запишани на Имотен лист бр.2304; КП бр.8005 - дел,
мв.Мушум бурум, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 473 м2, КП бр.8006 - дел,
мв.Мушум бурум, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 476 м2, КП бр.8011 - дел,
мв.Мушум бурум, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3983 м2, КП бр.8043,
мв.Мушум бурум, катастарска култура Интензивно
лозје, катастарска класа 2, со површина од 3902 м2, КП
бр.8044 - дел, мв.Мушум бурум, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, со површина од 1543 м2, КП
бр.8046 - дел, мв.Мушум бурум, катастарска култура
пасиште, катастарска класа 4, со површина од 40 м2,
КП бр.4405, мв.Полјурци, катастарска култура нива,
катастарска класа 5, со површина од 75721 м2, КП
бр.5120/3 - дел, мв.Лушев брест, катастарска култура
нива, катастарска класа 1, со површина од 6799 м2, запишани на Имотен лист бр.800; КП бр.4402 - дел,
мв.Полјурци, катастарска култура шума, катастарска
класа 5, со површина од 739 м2, КП бр.4402 - дел,
мв.Полјурци, катастарска култура шума, катастарска
класа 5, со површина од 531 м2, запишани на Имотен
лист бр.806; КП бр.7959 - дел, мв.Дупки, катастарска
култура нива, катастарска класа 1, со површина од 676
м2, запишана на Имотен лист бр.807; КП бр.8007 - дел,
мв.Мумуш бурум, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 1041 м2, КП бр.8177 - дел,
мв.Алинка, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 360 м2, запишани на Имотен лист
бр.808; КП бр.5047/13 - дел, мв.Барта, катастарска култура лозје, катастарска класа 1, со површина од 50000
м2, запишана на Имотен лист бр.5239 и КП бр.5047/2 дел, мв.Барта, катастарска култура лозје, катастарска
класа 1, со површина од 237107 м2, запишана на Имотен лист бр.3059.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од членот 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од членот 1 од оваа одлука се
склучува за период од 20 години сметано од денот на
влегувањето во сила на овој договор.

5 март 2018

Бр. 40 - Стр. 13

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2224/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2512/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

757.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 27.2.2018 година, донесе

759.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО
СЕДИШТЕ ВО КОЛУМБУС (ОХАЈО)

ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО
СЕДИШТЕ ВО САН ДИЕГО

Член 1
Република Македонија го затвора Почесениот конзулат во САД, со седиште во Колумбус (Охајо).

Член 1
Република Македонија го затвора Почесениот конзулат во САД, со седиште во Сан Диего.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

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

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

Бр. 44-2510/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Бр. 44-2513/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

758.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе

760.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија на седница одржана
на 27.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД СО СЕДИШТЕ
ВО ТУСОН

ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ
ВО ЊУ ПОРТ КОУСТ

Член 1
Република Македонија го затвора Почесениот конзулат во САД, со седиште во Тусон.

Член 1
Република Македонија го затвора Почесениот конзулат во САД, со седиште во Њу Порт Коуст.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2516/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

761.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНДИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР
Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Индија, со седиште во Бангалор.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2537/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

762.
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО
СЕДИШТЕ ВО КОЛУМБУС (ОХАЈО)
1. Се отповикува Томас Танеф од местото Почесен
конзул на Република Македонија во САД, со седиште
во Колумбус (Охајо).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2509/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

763.
Врз основа на член 7, алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ
ВО ТУСОН
1. Се отповикува господин Џејсон Мико од местото
Почесен конзул на Република Македонија во САД, со
седиште во Тусон.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2511/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

764.
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија на седница одржана
на 27.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ
ВО ЊУ ПОРТ КОУСТ
1. Се отповикува Ендру Димитри Пејкоф од местото Почесен конзул на Република Македонија во САД,
со седиште во Њу Порт Коуст.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2515/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

5 март 2018
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765.
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО
СЕДИШТЕ ВО САН ДИЕГО
1. Се отповикува Ричард Голдман од местото Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2517/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

766.
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за надворешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧEСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНДИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО БАНГАЛОР
1. Се отповикува Пуршотам Карамангала Џајарам
од местото Почесен конзул на Република Македонија
во Индија, со седиште во Бангалор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2538/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

767.
Врз основа на член 218 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14,
146/15 и 52/16) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за управување со водите за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
17/2018) во делот IV во ставoвите 2 и 4 зборовите: „најдоцна до 30.6.2018 година“ се заменуваат со зборовите:
„најдоцна до 31.5.2018 година“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2442/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
768.
Врз основа на член 23, став (5) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06,
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16
и 71/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ И
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ
Член 1
Во Правилникот за форма и содржина на барањето,
начинот и висината на надоместокот за издавање на
официјални етикети („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/15) членот 5 се менува и гласи:
„Висината на надоместокот за издавање на официјални етикети за семенски и саден материјал кај земјоделските растенија (печатење на етикети, материјални
трошоци за издавање и друго) по категории и по еден
примерок со вклучен данок на додадена вредност изнесува:
А) за семенски материјал
- официјални етикети за предосновно
семе
4 денари;
- официјални етикети за основно семе
4 денари;
- официјални етикети за сертифицирано
семе од I ген.
2 денари;
- официјални етикети за сертифицирано
семе од II ген.
2 денари;
- самолепливи етикети за семиња
3 денари;
- етикети за трговско семе
4 денари;
- неконечно сертифицирано семе
4 денари;
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Б) за саден материјал
- официјални етикети за стандарден
(САС) материјал од лозови насади
- официјални етикети за сертифициран
материјал од лозови насади
- официјални етикети за стандарден
(САС) материјал од овошни насади
- официјални етикети за сертифициран
материјал од овошни насади
- официјални етикети за украсни
растенија
- официјални етикети за градинарски
растенија - расад

4 денари;
4 денари;
3 денари;
4 денари;
4 денари;
4 денари“

Член 2

43.494 обични акции во вкупна вредност од 2.174,700
евра, односно во денарска противвредност од
133.733.177 денари согласно Одлуката бр.0201-46/1 до
30.12.2017 година за зголемување на основна главнина
на Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово преку Трансформација на
заем во влог, со издавање на нови акции II – втора емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собрание
на акционери на Друштвото.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартии од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Закон од Одлуката бр. 0201-46/1 од
30.12.2017 година за зголемување на основна главнина

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

на Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТ-

лика Македонија“.

ем во влог, со издавање на нови акции II – втора емиси-

МЕНТ ГРОУП АД Тетово преку трансформација на заја по пат на приватна понуда.

Бр. 26-103/1

Министер за земјоделство,

27 февруари 2018 година
Скопје

шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот

769.
Врз основа на член 2 точка 28 алинеја 5, член 9 и
член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово поднесено на ден 31.1.2018 година и дополнето на ден 1.2.2018 година и на 8.2.2018 година, на
ден 9.2.2018 година и на ден 12.2.2018 година, на седницата одржана на ден 12.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На НОРМАК ИНВЕСМЕНТ ГРОУП АД Тетово
се дава одобрени за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда – втора емисија на

регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во Трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Број 10-4

Комисија за хартии од вредност

12 февруари 2018 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

5 март 2018
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
770.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11,
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29
од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14,
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,
44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот
на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на
РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 5.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
29,176

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
22,531

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

ден/лит
65,50
67,50

до

ден/лит
58,00

до
до

ден/лит
46,50
ден/кг
28,109

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
29,108
30,608

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
29,816

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
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Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во
земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,730
21,925

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,307

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,191

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 6.3.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-449/1
5 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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771.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 8, став 1 од Правил-

- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-234;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ Вирово;
- податоци за локација на електроцентралата: КО
Вирово, Општина Демир Хисар;

никот за повластени производители на електрична

- планирана моќност на електроцентралата: 447 kW;

енергија од обновливи извори на енергија („Службен

- планирано годишно производство на електрична

весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12,
63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија E.K.O

енергија од електроцентралата: 1.395 MWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
25.1.2021 година.

ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола за издавање на привреме-

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ Вирово со пла-

но решение за стекнување на статус на повластен про-

нирана моќност од 447 kW и со локација нa КО Ви-

изводител на електрична енергија произведена од об-

рово, Општина Демир Хисар, треба да биде пуштена во

новливи извори на енергија, на седницата одржана на

употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

ден 01.03.2018 година, донесе

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

РЕШЕНИЕ

лика Македонија за продолжување на важноста на ова

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија E.K.O ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дончо бр.10, Битола, му
се издава решение за стекнување на привремен статус
на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ Вирово со планирана моќност од 447 kW (минимална понудена инсталирана
моќност согласно Договор за концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од ма-

кот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
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 производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

ла хидроелектрична централа МХЕЦ Вирово, склучен

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

помеѓу Министерство за животна средина и просторно

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и

планирање со бр.11-690/1 од 25.1.2018 година и Друш-

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

твото за производство на електрична енергија E.K.O

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со бр.0402/15-1 од
25.1.2018 година) и со локација на КО Вирово, Општина Демир Хисар.
2. Податоци за носителот на решението:

га неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија E.K.O ЕНЕРГЕТИКА ДОО Би-

УП1 бр. 08-7/18

тола, со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дончо

1 март 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

бр.10, Битола;
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