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  Стр. 

3970. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 

суровина – песок и чакал на Друш-

твото за трговија и услуги Минерал 

МГТ ДООЕЛ Струмица на локали-

тетот „Гечерлиски  Рид - 2“, Оп-

штина Босилово................................. 2 

3971. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 

суровина – варовник на Друштво-

то за производство, трговија и ус-

луги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на 

локалитетот „Становец 2“, Општи-

на Кичево.......................................... 3 

3972. Одлука за изменување на Одлуката 

за формирање и делокруг на Ко-

ординативно тело за интелектуална 

сопственост......................................... 3 

3973. Одлука за поништување на одлу-

ките за распишување огласи за име-

нување државни правобранители во 

Државното правобранителство на 

Република Македонија за подрачја-

та на Скопје и Куманово................... 4 

  Стр. 

3974. Одлука за распишување Оглас за 

именување државни правобрани-

тели во Државното правобрани-

телство на Република Македонија 

за подрачјето на Скопје и Кума-

ново................................................. 4 

3975. Одлука за распишување Оглас за 

именување државни правобраните-

ли во Државното правобранител-

ство на Република Македонија за 

подрачјето на Скопје......................... 4 

3976. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за пластична и реконструк-

тивна хирургија - Скопје................... 5 

3977. Решение за именување член на 

Управниот одбор- претставник од 

органот на државната управа надле-

жен за вршење на работите од об-

ласта на заштита на природата на 

ЈУ Национален парк Галичица, 
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Број 222 4 декември 2018, вторник година LXXIV 



 Стр. 2 - Бр. 222                                                                                   4 декември 2018 
 

  Стр. 

3978. Решение за разрешување и имену-

вање член на Управниот одбор- 

претставник од органот на држав-

ната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштита на 

природата на ЈУ Национален парк 

Пелистер- Битола............................... 5 

3979. Решение за разрешување в.д. член 

и именување член на Управниот 

одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија............. 6 

3980. Решение за разрешување член на 

Одборот за обезбедување, следење 

и оценување на квалитетот на рабо-

тите на медијацијата.......................... 6 

3981. Решение за разрешување член на 

Управниот одбор – претставник на 

основачот на Државниот студен-

тски дом „Пелагонија“- Скопје........ 6 

3982. Решение за именување член на 

Управниот одбор-претставник на 

основачот на ЈУ Завод за социјални 

дејности-Скопје.................................. 6 

3983. Решение за разрешување и имену-

вање член на Управниот одбор на 

ЈП за одржување и заштита на ма-

гистралните и регионалните патиш-

та „Македонијапат“ -Скопје............. 7 

3984. Решение за разрешување од долж-

носта в.д. член на Управниот одбор 

на Фондот за здравствено осигуру-

вање на Македонија........................... 7 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3970. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ СТРУМИЦА 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕЧЕРЛИСКИ  РИД - 2“,  

ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги Минерал 

МГТ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на 

локалитетот „Гечерлиски  Рид - 2“, Општина Босилово, 

со површина на простор на концесија за експлоатација 

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е даде-

но во табелата и тоа: 

  Стр. 
3985. Решение за овластување на лабора-

торија за анализа и суперанализа на 
земените примероци за контрола на 
квалитетот на јајца и месо од жи-
вина..................................................... 7 

3986. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија.......................... 8 

3987. Решение за спроведување на избо-
ри на членови на Судскиот совет на 
Република Македонија од редот на 
судиите................................................ 8 

3988. Исправка на Одлуката за избор на 
судија на Виш управен суд............... 9 

3989. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија.............. 9 

3990. Одлука за издавање на привремена 
лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрич-
на енергија.......................................... 11 

3991. Одлука за издавање на привремена 
лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрич-
на енергија.......................................... 12 

3992. Одлука за издавање на привремена 
лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрич-
на енергија.......................................... 13 

3993. Одлука за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија.... 15 

3994. Правила за изменување на прави-
лата за пазар на електрична енер-
гија....................................................... 15 

 Огласен дел.................................. 1-48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.078938 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-4816/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3971. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ 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 Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

27.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ 

УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТРЕЛЦИ, КИЧЕВО НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ  „СТАНОВЕЦ 2“, ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и ус-

луги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

с.Стрелци, Кичево се доделува концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на лока-

литетот „Становец 2“, Општина Кичево, со пов-

ршина на простор на концесија за експлоатација де-

финиран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е 

дадено во табелата и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.117156 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9452/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3972. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 27.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО  

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање и делокруг на Коорди-

нативно тело за интелектуална сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.56/07, 32/08 и 

11/09), во член 3, во точката 10 зборовите: „Секретари-

јат за информатичко општество“, се заменуваат со збо-

ровите: „Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство“. 

 

Член 2 

Во член 3-а ставот 2 се менува и гласи: 

„Средствата се обезбедени во ставка 425-договорни 

услуги од буџетот на Државниот завод за индустриска 

сопственост“. 
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Во ставот 3 зборовите: „Министерство за еконо-

мија”, се заменуваат со зборовите: „Државен завод за 

индустриска сопственост“. 
 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9880/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3973. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 20 но-

ември 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА РАСПИ-

ШУВАЊЕ ОГЛАСИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВНИ 

ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБ-

РАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈАТА НА СКОПЈЕ И КУМАНОВО 

 

1. Се поништуваат одлуките за распишување огласи 

за именување државни правобранители во Државното 

правобранителство на Република Македонија за оддел-

ни подрачја и тоа:  

- Одлуката за распишување Оглас за именување по 

еден државен правобранител во Државното правобра-

нителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје и Куманово бр. 24-4139/1 од 25.7.2017 година;  

- Одлуката за распишување Оглас за именување 

еден државен правобранител во Државното правобра-

нителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје бр.24-5598/1 од 29.5.2018 година. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10735/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3974. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката 

за определување на бројот на државните правобраните-

ли во Државното правобранителство на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.3/2008), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 20 ноември 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-

ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА  ПОДРАЧЈЕТО  НА СКОПЈЕ И  

КУМАНОВО 

 

1. Се огласува именување на два државни пра-

вобранители во Државното правобранителство на 

Република Македонија за подрачјето на Скопје и 

еден државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето 

на Куманово.  

2. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје и Куманово, може да биде именувано лице кое 

ги исполнува следниве услови: да е државјанин на Ре-

публика Македонија, да е дипломиран правник со ра-

ботно искуство на правни работи најмалку пет години 

по положен правосуден испит и да ужива углед за 

вршење на функцијата. 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20 од Законот за држав-

ното правобранителство пријавата со потребните доку-

менти во оригинал или копија заверена на нотар, да ги 

поднесат до архивата на Владата на Република Маке-

донија,  или по пошта на адреса: Влада на Република 

Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со наз-

нака: „За Оглас за именување државен правобранител 

во Државното правобранителство на Република Маке-

донија за подрачјето на Скопје или Куманово“, во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 

„Службен весник на Република Македонија“ и во днев-

ните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и 

„Коха “. 

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 

Република Македонија“ и во дневните весници „Сло-

боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха “. 

 

Бр. 24 – 10736/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3975. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката 

за определување на бројот на државните правобраните-

ли во Државното правобранителство на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.3/2008 и 215/2018), Владата на Република Македо-

нија на седницата одржана на 27 ноември 2018 година, 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВ-

НОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. Се огласува именување на два државни правоб-

ранители во Државното правобранителство на Репуб-

лика Македонија за подрачјето на Скопје.  

2. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје, може да биде именувано лице кое ги исполнува 

следниве услови: да е државјанин на Република Маке-

донија, да е дипломиран правник со работно искуство 

на правни работи најмалку пет години по положен пра-

восуден испит и да ужива углед за вршење на функци-

јата. 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20 од Законот за држав-

ното правобранителство пријавата со потребните доку-

менти во оригинал или копија заверена на нотар, да ги 

поднесат до архивата на Владата на Република Маке-

донија,  или по пошта на адреса: Влада на Република 

Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со наз-

нака: „За Оглас за именување државен правобранител 

во Државното правобранителство на Република Маке-

донија за подрачјето на Скопје“, во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 

на Република Македонија“ и во дневните весници 

„Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха “. 

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 

Република Македонија“ и во дневните весници „Сло-

боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха “. 

 

Бр. 24 – 10744/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3976. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 27 ноем-

ври 2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА ПЛАСТИЧНА  

И  РЕКОНСТРУКТИВНА  ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и 

реконструктивна хирургија - Скопје, се именува Ирфан 

Емини. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 10694/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3977. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 27 ноем-

ври 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР- 

ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА 

УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 

ОД  ОБЛАСТА  НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА 

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 

 

1. За член на Управниот одбор- претставник од ор-

ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-

ботите од областа на заштита на природата на Јавната 

установа Национален парк Галичица, Охрид се имену-

ва Дејан Гаџовски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10695/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3978. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 27 ноем-

ври 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГА-

НОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА 

ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИ-

ТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

ПЕЛИСТЕР- БИТОЛА 

 

1. Дејан Гашоски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор- претставник од органот на држав-

ната управа надлежен за вршење на работите од облас-

та на заштита на природата на Јавната установа Нацио-

нален парк Пелистер-Битола. 
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2. За член на Управниот одбор- претставник од ор-

ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-

ботите од областа на заштита на природата на Јавната 

установа Национален парк Пелистер-Битола се имену-

ва Милева Тагасовска. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10696/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3979. 

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 

98/2015,129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 

27/2016, 37/2016; 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 20 

ноември 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Љубиша Каранфиловски се разрешува од долж-

носта вршител на должноста член на Управниот одбор 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, се именува Ангел 

Панев. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 10738/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3980. 

Врз основа на член 57 и член 58 од Законот за ме-

дијација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 188/2013, 148/2015, 192/2015 и 55/2016), 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, 139/2014, 196/2015 

и 140/2018) Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 20 ноември 2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА 

КВАЛИТЕТОТ  НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА 

 

1. Саветка Димовска се разрешува од должноста 

член на Одборот за обезбедување, следење и оценува-

ње на квалитетот на работите на медијацијата од Адво-

катска комора на Република Македонија. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 10739/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3981. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 

30/2016, 178/2016 и 64/2018), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 20 ноември 2018 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

– ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИ-

ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА “- СКОПЈЕ 

 

1. Катерина Ташкова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на Државниот студентски дом „Пелагонија“- Скопје, на 

нејзино барање. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10740/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3982. 

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, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 20 ноември 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-

ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ  НА  ЈУ  ЗАВОД  

ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор-претставник на ос-

новачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје, се 

именува Боби Црничиќ. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 10741/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3983. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 20 ноември 

2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИО-

НАЛНИТЕ  ПАТИШТА  „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – 

СКОПЈЕ 

 

1. Борче Ацовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на 

магистралните и регионалните патишта „Македонија-

пат“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на ЈП за одржување 

и заштита на магистралните и регионалните патишта 

„Македонијапат“ - Скопје, се именува Гордана Стоја-

новска. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 10742/1 Заменик на претседателот 

20 ноември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

3984. 

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 

98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 

27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 27 но-

ември 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Љубиша Каранфиловски се разрешува од 

должноста вршител на должноста член на Управни-

от одбор на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 10743/1 Претседател на Владата 

27 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3985. 

Врз основа на членот 74-б став (1) од Законот за 

квалитетот на земјоделските производи (Сл. весник на 

Република Македонија бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13, 116/2015, 149/2015, 193/2015 и 39/2016), Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ 

ПРИМЕРОЦИ  ЗА  КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ  

НА ЈАЈЦА И МЕСО ОД ЖИВИНА 

 

Се овластува правното лице ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕ-

РИНАРНА МЕДИЦИНА – Скопје при Универзитет Св. 

Кирил и Методиј Скопје, да врши анализа и суперана-

лиза на земените примероци за контрола на квалитетот 

на јајца и месо од живина 
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О б р а з л о ж е н и е 

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје 

при Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје ул. 

Лазар Поптрајков 5-7 1000 Скопје, поднесе барање 

бр. 02-10179/1 од 17.10.2018 година со придружна 

документација согласно член 74-б став (1) од Зако-

нот за квалитет на земјоделски производи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 

53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16) 

и со кое се бара издавање на решение за овластува-

ње на лабораторија за анализа и суперанализа на 

земените примероци за контрола на квалитетот на 

на јајца и месо од живина. 

Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство го разгледа доставеното барање и 

придружната документација, а согласно член 74-б 

став (2) од Законот за квалитетот на земјоделските 

производи по службена должност од Институтот за 

акредитација на Република Македонија беше обез-

беден Прилогот кон Сертификат за акредитација 

бр. ЛТ-006 од 11.7.2018 година во кој се дадени ак-

редитираните методи за тестирање на лаборатории-

те при УКИМ Факултет за ветеринарна медицина 

Скопје. Согласно истиот член обезбеден е и доку-

мент за бројот, квалификациите и степенот на обра-

зование на вработените во Факултетот за ветери-

нарна медицина – Скопје.  

По детална проверка на целокупната документација 

се утврди дека барателот ги исполнува пропишаните 

услови утврдени во член 74-а став (4) од Законот за 

квалитетот на земјоделските производи, а воедно посе-

дува акредитација за методите утврдени во  Прилог 1 и 

Прилог 2 од Правилникот за методите за утврдување 

на вкупната содржина на вода во лабораторија (хемис-

ки тест) („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 35/11). 

Упатство за правно средство: 

Против решението за одбивање на барањето, бара-

телот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението до Државната комисија за одлу-

чување во управна постапка и постапка од работен од-

нос во втор степен. 

 

         Бр.02-10179/3      Министерство за земјоделство, 

28 ноември 2018 година         шумарство и водостопанство, 

Скопје Овластен раководител на 

сектор за маркетинг и квалитет 

на замјоделски производи 

 Јане Новачков, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3986. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

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

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  28.11.2018  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Ангел Пехчевски, судија на Основниот суд Берово, по-

ради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од  28.11.2018 година.  

  

Бр. 02-1601/1 Судски совет 

29 ноември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

3987. 

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 

на РМ“ бр.60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 

83/18), Комисијата за спроведување на избори на чле-

нови на Советот од редот на судиите, на ден 28.11.2018  

година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ НА ЧЛЕНО-

ВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТ  НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ 

 

I 

Се спроведуваат избори за членови на Судскиот со-

вет на Република Македонија од редот на судиите и 

тоа: 

- 1 (еден) член од редот на судиите од Врховниот 

суд на Република Македонија;  

-1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 

подрачје Скопје и управните судови;  

-1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 

подрачје Гостивар;  

-1 (еден) член од редот на судиите од апелационо 

подрачје Штип;  и 

-1(еден) член од редот на судиите припадници на си-

те заедници кои не се мнозинство во Република Македо-

нија за целата територија на Република Македонија. 
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II 

Изборите ќе се спроведат на ден 10.12.2018 година,  

на изборни места со број и седиште во сите судови во 

Република Македонија. 

 

III 

Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведува-

ње на избори на членови на Советот од редот на судиите.  

IV 

Решението влегува во сила со денот на објавување 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 07-1/3 Комисија за спроведување 

28 ноември 2018 година на избори на членови на 

Скопје Советот од редот на судиите 

 Претседател, 

 Владе Богданоски, с.р. 

__________ 

3988. 

И С П Р А В К А 

 

Во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

217/18 од 27.11.2018 година, направена е техничка 

грешка во Одлуката за избор на судија на Виш управен 

суд, објавена на страна 11. 

Наместо датум: „13 мај 2016 година“, треба да стои: 

„30 октомври 2018 година“. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3989. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барање-

то за издавање на лиценца за трговија со електрична 

енергија, УП1 бр. 12-133/18 од 1.10.2018 година на 

Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ 

ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Македонија на седницата 

одржана на 23.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за градежништво АМ КАИ КОН-

СТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за 

вршење на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија”, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.  

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

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

ка Македонија”.  

 

УП1 бр. 12-133/18  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУК-

ЦИИ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Варшавска 

бр.6А-1/9 Карпош, Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

23.11 2018 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

23.11 2028 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 342.10.1/18 

 

6. Единствен матичен број – 72964461 

 

7. Единствен даночен број – 4057018540114 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи, потрошу-

вачи на електрична енергија што ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазар на електрична 

енергија, како и продажба во странство. 
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Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со Зако-

нот за енергетика, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за пренос на електрична 

енергија и Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија како и Правилата за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети. 

 

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните договори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, Мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија на потрошувачи по договорена-

та цена, при што во фактурата  за потрошувачите ди-

ректно приклучени на електропреносниот систем го 

вклучува и надоместокот на електрична енергија од об-

новливи извори на енергија произведена од повластени 

производители кои користат повластена тарифа; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со 

Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги, по нејзино ба-

рање, информации и  извештаи за своите трансакции и 

деловни активности при продажбата на електрична 

енeргија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои 

ги исполнуваат условите за самостојно учество на паза-

рот на електрична енергија, утврдени во Правилата за 

пазар на електрична енергија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

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

бота. 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 

март во тековната година да достави Годишен извештај 

за финансиското и деловното работење во врска со 

вршењето на дејноста во претходната година (извеш-

тајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 

електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 
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14. Обврска за доставување на други извеш-

таи, информации и податоци во врска со вршење-

то на дејноста, до Регулаторната комисија за 

енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги да доставува из-

вестувања за сите околности, настани и промени кои 

што имаат или би можеле да имаат влијание врз врше-

њето на енергетската дејност снабдување со електрич-

на енергија; 

 

15. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги да 

овозможи непосреден увид во целокупната документа-

ција која што се однесува на вршењето на енергетската 

дејност за која што е издадена лиценцата, во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

16. Менување, продолжување, пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на ли-

ценцата 

Менување, продолжување, пренесување, престану-

вање, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се 

врши во согласност со одредбите од Законот за енерге-

тика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

3990. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барање-

то за издавање на лиценца за производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-142/18 од 8.10.2018 година 

на Друштво за производство, трговија и услуги В и Е 

експорт-импорт ДООЕЛ Штип, Регулаторната комиси-

ја за енергетика и водни услуги на Република Македо-

нија на седницата одржана на 23.11.2018 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип му се издава 

привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “В и Е”.  

2. Привремената лиценца за производство на елек-

трична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија согласно член 44 од 

Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе од-

лука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од 

ставот 1 на овој член ќе достави потребна документа-

ција со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во 

употреба.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-142/18  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена-

та лиценца 

Друштво за производство, трговија и услуги В и Е 

експорт-импорт ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Гоце 

Делчев бр.34 Штип 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремената лиценца  

ЕЕ - 344.01.1/18 

 

4. Единствен матичен број  4936523 

 

5. Единствен даночен број  4029994113057 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, се смета производство на елек-

трична енергија што носителот ќе го врши од об-
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новлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во 

обем согласно техничките карактеристики на про-

изводниот капацитет.  

Техничките карактеристики на производниот капа-

цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 

оваа привремена лиценца. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала “В и Е” со ло-

кација на КП бр.1375/6, КО Штип 1, Општина Штип. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценцата има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ 

акт, како и во согласност со Мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценцата во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

  

Прилог 2 Податоци за фотонапонска електро-

централа 

 

1. име на фотоволтаичен систем – В и Е со планира-

на моќност до 176,12 kW;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

3. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –  LR6-72PE-370M-370Wp; 

- број на фотоволтаични модули – 476 x 370, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 370 W, 

- Напон на модул: 39,40 V, 

- Струја на модул: 9,84 A, 

- Вкупна планирана моќност: 176,12 kW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор; – REFUsol 40K 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија – 

215,6 MWh. 

__________ 

3991. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барање-

то за издавање на лиценца за производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-143/18 од 8.10.2018 година 

на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип, Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Македонија на седницата одржана на 

23.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Модната конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип 

се издава привремена лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од фото-

напонска електроцентрала ФЕЦ “МК МОДЕНА СО-

ЛАР”.  

2. Привремената лиценца за производство на елек-

трична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија согласно член 44 од 

Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе од-

лука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од 

ставот 1 на овој член ќе достави потребна документа-

ција со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во 

употреба.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-143/18  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 



4 декември 2018  Бр. 222 - Стр. 13 

 
 

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена-

та лиценца 

Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип, со се-

диште на ул. АСНОМ бр.58 Штип 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремената лиценца  

ЕЕ - 343.01.1/18 

 

4. Единствен матичен број  4904842 

 

5. Единствен даночен број  4029994101563 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, се смета производство на електрична енер-

гија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во 

фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-

ничките карактеристики на производниот капацитет.  

Техничките карактеристики на производниот капа-

цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 

оваа привремена лиценца. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала “МК МОДЕ-

НА СОЛАР” со локација на КП бр. 1375/5 КО Штип 1, 

Општина Штип. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценцата има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ 

акт, како и во согласност со Мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценцата во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

  

Прилог 2 Податоци за фотонапонска електро-

централа 

 

1. име на фотоволтаичен систем – МК МОДЕНА 

СОЛАР со планирана моќност до 176,12 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 

од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

4. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –  LR6-72PE-370M-370Wp; 

- број на фотоволтаични модули – 476 x 370, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 370 W, 

- Напон на модул: 39,40 V, 

- Струја на модул: 9,84 A, 

- Вкупна  планирана моќност: 176,12 kW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор; – REFUsol 40K 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

215,6 MWh. 

__________ 

3992. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барање-

то за издавање на лиценца за производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-144/18 од 8.10.2018 година 

на Друштво со ограничена одговорност за градежниш-

тво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОР-

КА с. Подгорци Струга ДООЕЛ, Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Маке-

донија на седницата одржана на 23.11.2018 година, до-

несе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото со ограничена одговорност за гра-

дежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед 

ПОДГОРКА с. Подгорци Струга ДООЕЛ му се издава 

привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “ПОДГОРКА СОЛАР ”.  

2. Привремената лиценца за производство на елек-

трична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија согласно член 44 од 

Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе од-

лука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од 

ставот 1 на овој член ќе достави потребна документа-

ција со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во 

употреба.  

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-144/18  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена-

та лиценца 

Друштво со ограничена одговорност за градежниш-

тво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОР-

КА с. Подгорци Струга ДООЕЛ, со седиште на ул. На-

селено место без уличен систем Подгорци, Струга, 

 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремената лиценца  

ЕЕ - 345.01.1/18 

 

4. Единствен матичен број  4224418 

 

5. Единствен даночен број  4026991102101 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, се смета производство на електрична енер-

гија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во 

фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-

ничките карактеристики на производниот капацитет.  

Техничките карактеристики на производниот капа-

цитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 

оваа привремена лиценца. 

 

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала “ПОДГОРКА 

СОЛАР ” со локација на КП 2356/2, КО Мислешево, 

општина Струга. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценцата има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ 

акт, како и во согласност со Мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценцата во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

  

Прилог 2 Податоци за фотонапонска електро-

централа 

 

1. име на фотоволтаичен систем – ПОДГОРКА СО-

ЛАР со планирана моќност 294,69 kW;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2019 година, 

- година на почеток на работа - 2019 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

3. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –  ANKARA Solar AS-P72 310W-

345W; 

- број на фотоволтаични модули – 893 x 330, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 330 W, 
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- Напон на модул: 37,30 V, 

- Струја на модул: 8,85 A, 

- Вкупна  планирана моќност: 294,69 kW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор; Fronius ECO 25.0 

- број на инвертори - 12 x 25000 W 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1350kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија – 

398 MWh. 

__________ 

3993. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 45 од Законот за енергетика (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 96/18) и член 45 од Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 

78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за ме-

нување на лиценца за производство на електрична енер-

гија УП1 бр.12-145/18 од 15.10.2018 година на Друштво 

за производство, трговија и услуги АГРО ГАМА ДОО 

увоз - извоз Василево, Регулаторната комисија за енерге-

тика и водни услуги на Република Македонија на седни-

цата одржана на 23.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРО ГАМА ДОО увоз - извоз Василево, со седиште 

на Населено место без уличен систем бб - индустриска 

зона Василево, му се менува лиценцата за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРО 

ГАМА“, издадена со Одлука, УП1 бр. 12-06/16 од 

20.04.2016 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 81/16) 

2. Менувањето на лиценцата се врши по барање на 

Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО 

ГАМА ДОО увоз - извоз Василево поради зголемување 

на техничко технолошкиот процес и производствениот 

капацитет извршен со доградба на ФЕЦ „АГРО 

ГАМА“ за дополнителни 90,72 kW. 

3. Во Прилог 1 точката 5 се менува и гласи: ЕЕ – 

268.01.1/16/02/18 

4. Во Прилог 1 во точките 11, 14, 15 и 17 зборовите 

„Регулаторна комисија за енергетика“ за заменуваат со 

„Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Македонија“ 

5. Во Прилог 2 точката 1 се менува и гласи: име на 

фотоволтаичен систем – „АГРО ГАМА“ со инсталира-

на моќност од 114, 24 kW;  

6. Во Прилог 2 точката 3 се менува и гласи: 

податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 96 x 245W + 324 

x 280W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – PTSolartec-245W и ПИКЦЕЛ 

ГРУП ДОО Скопје; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 245 Wp / 280 Wp, 

- Напон: 30,3V / 34,33V, 

- Струја: 8,08A / 8,23 

- Вкупна инсталирана моќност: 114,24 kW. 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Diehl-Platinum GmbH, Gemany и –FRONIUS 

International GmbH, Австрија 

7. Во Прилог 2 точката 5 се менува и гласи: очеку-

вано производство на електрична енергија – 127 МWh 

– годишно 

8. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.  

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-145/18  

23 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3994. 

Врз основа на член 92, став (1) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија на седница одржана 

на ден 28 ноември 2018 година, донесе 

 

П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

Во Правилата за пазар на електрична енергија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 173/18), во 

членот 29, ставот (4) се менува и гласи: 

„ОПЕЕ го изработува образецот на договорот од 

став (1) на овој член, и по претходно одобрување од 

РКЕ, го објавува на својата веб страница.  

 

Член 2 

Членот 40 се менува и гласи: 

 

„Член 40 

ОПЕЕ донесува:  

1) Образец БРУП од Член 14 од овие Правила, до 

15 декември 2018 година, 

2) Образец на договорот за откуп на електрична 

енергија од ППЕЕПТ од Член 29 од овие Правила, до 

15 декември 2018 година, и 

3) Образец и Потврда од Член 36 од овие Правила, 

до 15 декември 2018 година.“ 

 

Член 3 

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 01-2269/1  

28 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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