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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1017. 

Врз основа на член 73, став 5 од Законот за занает-

чиство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.215/15), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА  ИЗВРШЕНИ УС-

ЛУГИ ОД ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА НА ЗАНАЕТ-

ЧИСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висина на надоместок за извршени услуги од јавните 

овластувања на Занаетчиската комора на Република 

Македонија бр. 0302-3/5 од 12.3.2018 година, донесена 

од Собранието на Занаетчиската комора на Република 

Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-1131/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

1018. 

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува  

користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Град 

Скопје, а за потребите на Средното медицинско учи-

лиште на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ - 

Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом 

„Скопје“ – Скопје склучува договор со градоначал-

никот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1498/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1019. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  ОПШТИНА  

ШТИП 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Штип се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопстве-

ност на Република Македонија кое претставува КП 

бр. 2655/3, КО Штип 2, со површина од 5518 м2, гра-

дежно неизградено земјиште, запишана во Имотен 

лист бр. 100521, согласно Извод од Детален урба-

нистички план „Сењак 4“, донесен со одлука на Со-

вет на Општина Штип бр. 0201-4709, од 28.11.1981 

година, заради изградба на објект со намена детска 

градинка. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомес-

ток. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1728/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1020. 

Врз основа на член 16, став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 

171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) и 

член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2018 година  („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГ-

РИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2018 

ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-

МСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ 

ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА 

ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО 

НАСИЛСТВО И ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 

од 66.000.000,00 денари од приходите од игри на среќа 

и забавни игри за 2018 година. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се распореду-

ваат: 

1. За финансирање на годишните програми на На-

ционалниот совет на инвалидски организации на Маке-

донија (НСИОМ), како асоцијација на седум национал-

ни инвалидски организации, нивните здруженија и 

нивната асоцијација, во износ од 57.000.000,00 денари, 

согласно Законот за инвалидски организации, и тоа: 

- За финансирање на програмските активности на 

Националниот совет на инвалидски организации на 

Македонија, во износ од 5.400.000,00  денари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 

Македонија – Мобилност, во износ од 11.176.000,00 де-

нари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република 

Македонија, во износ од 10.650.000,00 денари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Национален сојуз на слепите на Република Македо-

нија, во износ од 12.120.000,00 денари.  

- За финансирање на програмските активности на 

Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на 

Македонија, во износ од 3.750.000,00 денари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Националната федерација за спорт и рекреација на ин-

валидите на Македонија, во износ од 2.950.000,00 де-

нари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Републички центар за поддршка на лица со интелекту-

ална попреченост – Порака, во износ од 9.705.000,00 

денари. 

- За финансирање на програмските активности на 

Националниот сојуз на инвалиди на трудот на Репуб-

лика Македонија, во износ од 1.249.000,00 денари. 

2. За финансирање на програмските активности на 

здруженија за борба против семејното насилство, во 

износ од 3.000.000,00 денари.  

- Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годи-

шен износ од 1.100.000,00 денари.  

- Организација на жени на Град Скопје со вкупен 

годишен износ од 1.100.000,00 денари. 

- Сојуз - Национален совет за родова рамноправ-

ност со вкупен годишен износ од 800.000,00 денари. 

3. За финансирање на Годишната програма на 

Црвениот крст на Република Македонија, во износ од 

6.000.000,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд 

и социјална политика, согласно месечен план за испла-

та на овие средства.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-2056/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1021. 

Врз основа на член 49 став (3) 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 

20.3.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 

АКЦИИ 

 

1. Се дава согласност за пренос на акциите во 

СТРМОШ АД рудници за неметали Пробиштип од стра-

на на отстапувачите на акциите Анета Јосева, со живеа-

лиште на ул.Илинденска бр.20-А Пробиштип, Анка Ко-

цевска, со живеалиште на ул.11-ти Октомври бр.16 Про-

биштип, Билјана Николова, со живеалиште на ул.Парти-

занска бр.54 Пробиштип, Блашка Атанасова, со живеа-

лиште на ул.Кочо Рацин бр.62 Пробиштип, Борче Јачев, 

со живеалиште на ул.Никола Карев бр.6 Пробиштип, 

Бранко Гичевски, со живеалиште во с,Добрево Пробиш-

тип, Васе Нацев, со живеалиште на ул.Нада Михајлова 

бр.16 Пробиштип, Виданчо Насевски, со живеалиште на 

ул.Јаким Спиров бр.27 Пробиштип, Владко Јакимовски, 

со живеалиште во с.Злетово, Злетово, Гоче Арсов, со 

живеалиште на ул.Маричански пат бб Пробиштип, Дав-

че Насевски, со живеалиште на ул.Ѓоре Ѓорески бр.48Б 

Скопје, Злата Басарова, со живеалиште на ул.Енгелсова 

бр.10-18 Штип, Ивана Миленковска, со живеалиште на 

ул.Методија Шаторов Шарло бр.6/1-15 Скопје, Илија 

Колев, со живеалиште на ул.Велко Влаховиќ бр.1/12 

Пробиштип, Јасна Андова, со живеалиште на ул.Велко 

Влаховиќ бр.14 Пробиштип, Јорданчо Донев, со живеа-

лиште на ул.Велко Влаховиќ бр.14 Пробиштип, Љупче 

Пецовски, со живеалиште во с.Злетово, Злетово, Љупчо 

Кузманов, со живеалиште на ул.Браќа Миладинови 

бр.19 Пробиштип, Натка Строиловска, со живеалиште 

на ул.Јаким Спиров бр.28 Пробиштип, Радослав Јанев, 

со живеалиште на ул.3-ти Април бр.12А Пробиштип, 

Саше Славков, со живеалиште на ул.Јордан Стојанов 

бр.30, Сузана Стефановска, со живеалиште на ул.8-ми 

Септември бр.Б-3-1/6 Пробиштип, Трајан Ивановски, со 

живеалиште на ул.Даме Груев бр.70 Пробиштип, Трајчо 

Ѓорѓиевски, со живеалиште во с.Стрмош Пробиштип, 

Цветан Трајчевски, со живеалиште на ул.8-ми Септем-

ври бр.13/4 Пробиштип и Цветан Цветковски, со живеа-

лиште во с.Злетово Злетово на примателот на акциите 

Друштво за посредување и трговија ТХ-МИНИНГ ДОО 

Скопје, со седиште на ул.Франц Месеснел бр.2 Скопје. 

2. Надоместокот за давање на согласноста за прено-

сот на акциите во износ од 1.031.343,81  денари прима-

телот на акциите е должен да го плати во рок од 30 де-

на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2143/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1022. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ 

КО КАРАТМАНОВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЛОЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на објекти со намена А4-времено домување КО Ка-

ратманово-вон г.р., Општина Лозово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.  44-2176/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1023. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана 20.3.2018 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА  ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ КАРА-

НИКОЛОС 80 КО ВЕШАЛА, ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 

Караниколос 80 КО Вешала, Општина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со  вкупна површина од 3699 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2182/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1024. 

Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-

дина,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува  

користењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина 

Струга, а за потребите на Ученичкиот дом „Браќа Ми-

ладиновци“ - Струга. 

 

Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ 

– Скопје склучува договор со градоначалникот на Оп-

штина Струга, 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 де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2552/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1025. 

Врз основа на член 10 став (2) 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) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – МЕРМЕР  НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ВОЛОСТОНЕ 

ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАРНИЦА“ 

ОПШТИНА ПРИЛЕП И ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 

мермер на локалитетот „Самарница“ Општина Прилеп 

и Општина Долнени на Друштвото за производство, 

услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје, согласно 
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Одлуката за започнување на постапка за доделување на 

концесии за детални геолошки истражувања на мине-

рални суровини бр. 44-7302/1 од 28.11.2017 („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.177/17). 

2. Друштвото за производство, услуги и трговија 

ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје достави понуда со број 

00000217 на 1.2.2018 година. 

3. Друштвото за производство, услуги и трговија 

ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје ги исполни условите сод-

ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 

и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје се доделува концесија за 

детални геолошки истражувања на минералната суро-

вина – мермер на локалитетот „Самарница“ Општина 

Прилеп и Општина Долнени, со површина на простор 

на концесија за детални геолошки истражувања дефи-

ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 

точките се дефинирани со координати како е дадено во 

табелите, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7547537 4588929 

2 7547638 4588641 

3 7547577 4588349 

4 7547693 4587947 

5 7548631 4588214 

6 7547793 4588895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 1.480401 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 448.570.000,00 де-

нари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да 

го плати во рок од седум дена пред денот на склучува-

њето на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2682/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1026. 

Врз основа на член 10 став (2) 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) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА АЛМАРКО  

МИНЕРАЛИ  ДООЕЛ  СКОПЈЕ  НА   ЛОКАЛИТЕТОТ 

„СТАРИ ПРИСАД - СТЕНА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 

мермер на локалитетот „Стари Присад - Стена“ Оп-

штина Прилеп на Друштвото за производство, услуги и 

трговија АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје, сог-

ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
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вање на концесии за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини бр. 44-7302/1 од 28.11.2017 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

177/17). 

2. Друштвото за производство, услуги и трговија 

АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје достави по-

нуда со број 00000220 на 1.2.2018 година. 

3. Друштвото за производство, услуги и тргови-

ја АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје ги ис-

полни условите содржани во Јавниот повик и Тен-

дерската документација и достави најповолна по-

нуда. 

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје се доделува 

концесија за детални геолошки истражувања на мине-

ралната суровина – мермер на локалитетот „Стари 

Присад - Стена“ Општина Прилеп, со површина на 

простор на концесија за детални геолошки истражува-

ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 

линии, а точките се дефинирани со координати како е 

дадено во табелите, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7548750 4588250 

2 7551000 4589000 

3 7552000 4589000 

4 7552000 4587000 

5 7550850 4586200 

6 7551000 4587000 

7 7549000 4588000 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 4.775000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 16.960.000,00 дена-

ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 

плати во рок од седум дена пред денот на склучување-

то на Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави 

до Државната комисија за жалби по јавни набавки  

во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-

лука во однос на утврдувањето на способноста на 

пријавите за учество или евалуацијата на понудите и 

одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

         

Бр. 44-2682/2 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1027. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на  20.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари, 

кои се наоѓаат на бул. „Ослободување“ бб во Кичево, 

на КП бр. 2094/2, КО Кичево 8, евидентирани во Имо-

тен лист бр.56090, сопственост на Република Македо-

нија, корисник Министерството за одбрана  и тоа: 

-зграда број 1, влез 1, кат ПР, број  ДП1, со површи-

на од 45 м2 и 

-зграда број 1, влез 1, кат ПР, број  1, помошни 

простории со површина од 14 м2.  

 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање преку електронски систем за јавно надда-

вање со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-

та  вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења, број СВ 5 16/18 од 22.1.2018 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-

вижната ствар  во износ од 2.048.503,50 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижните 

ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 

10.243,00 денари.  
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Јавното наддавање ќе се изврши електронски  на 

интернет страницата: www. e-aukcii.finance.gov.mk.  

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2979/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1028. 

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 

20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-

НИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО И ТРГОВИЈА ИНГ-ЛУЛИ ДОО С. ЛИВАДА 

СТРУГА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДЕЛОГОЖДА“,  

ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. На Трговското друштво за производство и трго-

вија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина - 

варовник на локалитетот „с.Делогожда“, Општина 

Струга, со површина на простор на концесија за ек-

сплоатација 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 ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.133904 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. 44-8296/1-17 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1029. 

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 

13.3.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –ГЛИ-

НА НА ЗАШТИТНО ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВА-

ЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ТРГОВИЈА НА 

ГОЛЕМО И МАЛО ЗАСТАПНИШТВО И ОС-

ТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕРЗАЛ-С ДОО УВОЗ-

ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„КРИВА КРУША“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

1. На Заштитното друштво за вработување на 

инвалидни лица за трговија на големо и мало зас-

тапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО 

увоз-извоз Крива Паланка се доделува концесија за 

експлоатација на минерална суровина – глина на 

локалитетот „Крива Круша“, Општина Ранковце, 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: 
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Точка Координата 

Y 

Координата 

 X 

Т-1 7590550 4670688 

Т-2 7590650 4670707 

Т-3 7590737 4670590 

Т-4 7590931 4670422 

Т-5 7590824 4670434 

Т-6 7590806 4670477 

Т-7 7590607 4670565 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.030949km2. 

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 До-

говорот за концесија. 

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

ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-8298/1-17     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

      м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

1030. 

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за катастар 

на недвижности  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 20 март 

2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ   ОД  ДОЛЖНОСТА  В.Д.  ЗА-

МЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

1. Алберт Арслани се разрешува од должноста 

вршител на должноста заменик на директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-3339/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1031. 

Врз основа на член 12 од Законот за катастар на 

недвижности  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 20 март 

2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, се избира 

Муса Ибраими. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-3341/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1032. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 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 20 март 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР 

 

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

новачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар, се именува Ба-

ки Османи. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3344/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1033. 

Врз основа на член 26 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 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 20 март 2018 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-

РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 

ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕ-

НАМЕНСКОТО  ПОДРАЧЈЕ  „ЈАСЕН”  - СКОПЈЕ 

 

1. Сами Синани се разрешува од должноста член на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално - финан-

сиското работење на Јавното претпријатие за управува-

ње и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - 

Скопје, на негово барање. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3345/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1034. 

Врз основа на член 102, став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 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 20 март 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ПРИЛЕП 

 

1. Филип Поповски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 

на ЈЗУ Општа болница - Прилеп, на негово барање. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3346/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1035. 

Врз основа на член 102, став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 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 20 март 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА 

 

1. Берат Лена се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Општа болница - Струга, на негово барање. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3348/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1036. 

Врз основа на член 100 став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИ-

ТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА  РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 

 

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

дот на стручните работници на ЈУ Mеѓуопштински 

центар за социјална работа Гевгелија, се именува Саш-

ка Карајанова.  

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-3351/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1037. 

Врз основа на член 100 став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА  НА  ЈУ  MЕЃУОПШТИНСКИ   ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

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

ветот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за 

социјална работа Македонски Брод, се именува Златко 

Маркоски. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3352/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1038. 

Врз основа на член 100, став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА  НА  ЈУ  MЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА  

 

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

ветот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за 

социјална работа Крива Паланка, се именува Ранко Ан-

геловски.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3353/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1039. 

Врз основа на член 100, став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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 и 163/2017), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 20 март 2018 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА НА  ЈУ ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

ПРОБИШТИП 

 

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

ветот на општината на ЈУ Центар за социјална работа 

Пробиштип, се именува Драгана Јовчевска.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3354/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1040. 

Врз основа на член 100, став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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 и 163/2017), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 20 март 2018 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА  НА  ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 

 

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

тот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа Делчево, се именува Игор Глинџарски.  
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3355/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1041. 

Врз основа на член 100, став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

КРУШЕВО 

 

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

ветот на општината на ЈУ Центар за социјална работа 

Крушево, се именува Ванѓел Трајчулески.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3356/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1042. 

Врз основа на член 100, став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА  НА  ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 

 

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

ветот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Кавадарци, се именува Марија Попо-

ва Шандаров.  

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-3357/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1043. 

Врз основа на член 100, став 3 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 и 163/2017), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 20 март 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-

НАТА  НА  ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 

 

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

ветот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Неготино, се именува Зорица Илова.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-3358/1 Претседател на Владата 

20 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1044. 

О Б Ј А В А 

 

Протоколот за измена и дополнување на Договорот 

меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Репуб-

лика Германија за одбегнување на двојното оданочува-

ње од 13 јули 2006, склучен во Скопје на 14 ноември 

2016 година, ратификуван од Собранието на Република 

Македонија и објавен во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 194/2017, којшто е ратификуван и 

од страна на Сојузна Република Германија, согласно со 

член 2 од предметниот протокол, стапил во сила на 16 

јануари 2018 година. 

 

 Министер 

16 март 2018 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Димитров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1045. 

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 

29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 

98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 

30/2016) Советот на експерти на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигурува-

ње на седницата на 13.12.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ 

ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИ-

ЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИС-

КО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Висината на месечниот надомест, што го наплатува 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување од секое пензиско друштво, за 

2018 година изнесува 0,8% од вкупните придонеси уп-

латени во претходниот месец во секој пензиски фонд 

со кој управува пензиското друштво. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од де-

нот на нејзиното објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се објави по добивање-

то согласност од Собранието на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1096/4 Совет на експерти 

14 декември 2017 година Претседател, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1046. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  КРАЛСТВОТО  

ШВЕДСКА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од регионот Остамар/Östhammar 

во Кралството Шведска. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, 

патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици 

и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затво-

рен или ограден простор заради одгледување или 

чување за: размножување, производство на месо 

или јајца за исхрана или за обновување на попула-

ција на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со оче-

кување дека ќе се вратат во трета земја од каде се 

внесени. 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
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Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината 

на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 

документи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло(
*
1). 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-1039/1 Агенција за храна 

19 март 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1047. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ 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 47 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

                                                                 
(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-

ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од 

Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 

за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 

увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 

мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која 
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 

по Барањето за продолжување на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр.12-23/17 од 21.2.2018 година на Друштвото за 

трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, на 

седницата одржана на 21.3.2018 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија на Друштвото за трговија и 

услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје издадена од 

Регулаторна комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија со Одлука бр. 02-729/1 од 14.4.2008 година, 

изменета со Одлука УП1 бр. 12-23/17 од 10.2.2017 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

51/08 и 16/17), се продолжува за период од 10 години. 

За таа цел во Прилог 1: 

- во точка 4 датумот до кога важи лиценцата се ме-

нува и гласи “14.4.2028 година”,  

- во точка 5 евидентниот број на лиценцата се мену-

ва и гласи “ЕЕ–24.10.1/08.2/17.3/18” 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-23/17  

21 март 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1048. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија, врз основа на член 22, став 1, точ-

ка 16 и член 39, став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

6/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 

78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за 

влегување во сила на лиценца за производство на 

електрична енергија УП1 бр.12-40/17 од 13.3.2018 

година на Друштвото за производство и трговија 

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана 

на ден 21.3.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за вршење на енер-

гетска дејност производство на електрична енергија од 

мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ со реф. бр. 

312, издадена со Одлука УП1 бр.12-40/17 од 18.4.2017 

година, („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 49/17) влегува во сила.  

2. Лиценцата за производство на електрична енер-

гија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-40/17  

21 март 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство и трговија МХЕ ТО-

ПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар „Све-

ти Климент Охридски“ бр.30 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 290.01.1/17 

 

4. Датум на издавање 

21.3.2018 година 

 

5. Датум на важење 

21.3.2053 година 

 

6. Единствен матичен број – 6974783 

 

7. Единствен даночен број – 4080014546101 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ 

со реф.бр. 312 во општина Чашка. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  
 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  
 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон; 
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- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 
 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Правилата 

за пазар на електрична енергија. 

 

15. 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 за вршење на енергетска дејност;  

- 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 работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
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произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни 

органи, со приложени фотокопии на записниците, 

извештаите и решенијата од извршените надзори и 

контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за 

реализирање на бизнис планот во претходната го-

дина; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува известува-

ње за сите околности, настани и промени кои што 

имаат или би можеле да имаат влијание врз вршење-

то на енергетската дејност производство на елек-

трична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
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тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата  

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно од-

редбите од Законот за енергетика и Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности. 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Врановска 

со реф.бр 312 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Врановска со реф. бр. 312;  

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2017 година, 

- година на почеток на работа - 2017 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци - Пел-

тон вертикална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:   826 kW, 

- Номинален проток: 0,9 m3/s, 

- Номинален нето пад:  104,17 

- Номинална брзина:  500 RPM 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 990 kVA, 

- Моќнoст активна: 792 kW, 

- Номинален напон: 0,4 kV, 

- Номинална брзина:  500 RPM 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 

6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна:  1.000 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV 

__________ 

1049. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и 

член 40, став 4 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 

79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 

и 189/16), како и член 47 од Правилникот 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 продолжување на 

времена лиценца за вршење на енергетска дејност про-

изводство на  електрична енергија УП1 бр.12-85/17 од 

16.3.2018 година на Друштвото за производство на 

електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 

Скопје, на ден 21.3.2018  година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. Времената лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија на 

Друштвото за производство на електрична енергија 

АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, издадена со 

Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на 

Република Македонија УП1 бр.12-85/17 од 1.9.2017 

година, („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 123/17) се продолжува за период од 6 месеци. 

За таа цел во Прилог 1, во точка 5 датумот на важе-

ње на лиценцата се менува и гласи „1.9.2018 го-

дина“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-85/17  

21 март 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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