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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4514. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.12.2018 година, донесе  

   

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ  НА ПЛАНСКИТЕ  РЕГИОНИ  ВО 2018 ГОДИНА 

   

Член 1 

Во Oдлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 102/18), во членот 1 износот „190.268.388,00" се заменува со изно-

сот „189.063.938" и износот „123.089.544,00“ се заменува со износот „117,818,388,00“. 

   

Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

   

 Бр. 44-11501/1 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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4515. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА 

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО  2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии 

од вредност на домашниот финансиски пазар кои во името на Република Македонија ќе ги издава Министерство-

то за финансии во 2019 година. 

2. Максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот 

финансиски пазар во 2019 година ќе изнесува 9.225.000.000,00 (девет милијарди двестотинидваесетипет мили-

они) денари.  

3. Издавањето на државните хартии од вредност се врши согласно Календарот за планираните емисии на 

државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот 

за кој се однесува. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се применува од 1 јануари 2019 година. 

 

       Бр.44-11513/1                          Заменик на претседателот 

    25 декември 2018 година                           на Владата на Република 

                 Скопје                          Македонија, 

                                         д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

4516. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 

25.12.2018 година, донесе  

   

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2018 ГОДИНА 

     

Член 1 

 Во Oдлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2018 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.102/18), во членот 1 износот „27.933.360,00“ се заменува со износот 

„25,349,371,00“ и износот „17.583.363,00“ се заменува со износот „14.999.371,00“. 

   

Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во   „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

  

      Бр.44-11514/1 Заменик на претседателот 

    25 декември 2018 година на Владата на Република 

                 Скопје Македонија, 

                             д-р Бујар Османи, с.р. 
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4517. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/2018), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.12.2018 година, донесе  

   
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ 
ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ  ВО 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

 Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развој-
ни потреби во 2018 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 103/18), во членот 1 износот 
„55.866.727,00" се заменува со износот "53,715,875,00" и износот „35.166.727,00“ се заменува со износот 
„33.015.875,00“. 

   
Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република Ма-

кедонија ". 
 
        Бр.44-11518/1                         Заменик на претседателот 

     25 декември 2018 година                          на Владата на Република 
                   Скопје                         Македонија, 

                         д-р Бујар Османи, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4518. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-

нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 12 

декември 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 

-Одлуката за распишување на референдум на ло-

кално ниво, бр.09-626/1, донесена од Советот на Оп-

штина Гевгелија на 15 март 2017 година („Службен 

гласник на Општина Гевгелија“ бр.3/2017) и 

-Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за 

распишување на референдум на локално ниво, бр.09-

784/1, донесена од Советот на Општина Гевгелија на 6 

април 2017 година („Службен гласник на Општина 

Гевгелија“ бр.5/2017). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-

цијатива на правното лице РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје поднесена преку пол-

номошникот Адвокатско друштво Јоанидис од Скопје, 

со Решение У.бр.78/2018 од 31 октомври 2018 година 

поведе постапка за оценување на уставноста и закони-

тоста на одлуките означени во точката 1 од оваа од-

лука, затоа што се постави прашање за нивната соглас-

ност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со Одлуката за 

распишување на референдум на локално ниво донесена 

на 15 март 2017 година се определува дека „Советот на 

општина Гевгелија распишува референдум за подрачје-

то на општина Гевгелија заради изјаснување на граѓа-

ните за отворање на рудници за металични минерални 

суровини во општина Гевгелија“ и дека „Советот на 

општина Гевгелија распишува референдум од претход-

ниот став по сопствена иницијатива, според претходно 

добиеното мислење од Одделението за локален еко-

номски развој на општина Гевгелија“ (член 1). 

Според член 2, „на референдумот на локално ниво 

граѓаните на општина Гевгелија ќе одговорат на след-

ното прашање:„Дали се согласувате со отворање на 

рудници за металични минерални суровини на терито-

ријата на општина Гевгелија?“ и дека „граѓанинот на 

референдумот се изјаснува така што на гласачкото лив-

че го заокружува зборот „ЗА“ или „ПРОТИВ“ “. 

Во членот 3 од Одлуката се предвидува дека „изјас-

нувањето по референдумското прашање од член 2 од 

оваа одлука се спроведува со цел граѓаните од подрач-

јето на општина Гевгелија да одлучат дали ќе дозволат 

да се отворат рудници од отворен тип на експлоатација 

на металични минерални суровини на компаниите ко-

ишто на територијата на општина Гевгелија вршат или 

ќе вршат детални геолошки истражувања.“ 

Членот 4 пропишува дека „одлуката на референду-

мот ќе се смета за донесена доколку за неа гласале 

мнозинството од вкупниот број коишто гласале, докол-

ку гласале повеќе од половината од вкупниот број гра-

ѓани запишани во Избирачкиот список на општина 

Гевгелија“ (став 1) и „одлуката донесена на референду-

мот е задолжителна“ (став 2). 

Според член 5 од Одлуката, „доколку на референ-

думот се донесе негативна одлука на прашањето за от-

ворање на рудници за металични минерални суровини 

на територијата на општина Гевгелија, Советот на оп-

штина Гевгелија ќе ги извести надлежните државни ор-

гани за поништување на веќе започнатите и идните по-

стапки за добивање концесија за експлоатација на ме-

талични минерални суровини на територијата на оп-

штина Гевгелија.“ 

Во членот 6 се определува дека „референдумот на 

локално ниво ќе се одржи најдоцна во рок од 40 дена 

од денот на објавувањето на Одлуката за распишување 

на Референдумот во службеното гласило и во другите 

средства за објавување во општина Гевгелија, а гласа-

њето ќе се спроведе во периодот од 07 до 19 часот.“ 

Членовите 7 и 8 од Одлуката пропишуваат дека ре-

ферендумот на локално ниво ќе го спроведе Општин-

ската изборна комисија на Општина Гевгелија и оп-

штинските избирачки одбори, а средствата за спрове-

дување на референдумот ќе се обезбедат со ребаланс 

на Буџетот на Општина Гевгелија за 2017 година. 

Според член 9, „оваа одлука влегува во сила со де-

нот на објавувањето во Службен гласник на општина 

Гевгелија, а ќе биде објавена во средствата за јавно ин-

формирање, на огласната табла во општина Гевгелија, 

како и на веб страницата на општина Гевгелија.“ 

Судот понатаму утврди дека со Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за распишување на рефе-

рендум на локално ниво донесена на 6 април 2017 го-

дина, во членот 1 се определува дека „во член 2 став 1 

од Одлуката се врши корекција на прашањето за рефе-

рендум на локално ниво, коешто треба да гласи:„Дали 

сте ЗА или ПРОТИВ отворање на рудници за металич-

ни минерални суровини на територијата на општина 

Гевгелија?“ (алинеја 1) и „во член 6 од Одлуката се 

бришат зборовите „најдоцна во рок од 40 дена од денот 

на објавувањето на Одлуката за распишување на рефе-

рендумот во службеното гласило и во другите средства 

за објавување во општина Гевгелија“ и на нивно место 

се додаваат зборовите:„на ден 23 април 2017 година“ 

(алинеја 2). 

Во членовите 2 и 3 од оваа одлука се пропишува де-

ка останатите одредби од Одлуката остануваат непро-

менети и еден примерок од оваа одлука да се достави 

до Државната изборна комисија во Скопје за навреме-

но доставување на Упатство за подготовка, организи-

рање и спроведување референдум на локално ниво во 

Општина Гевгелија. 

Според член 4, „оваа одлука влегува во сила со де-

нот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен глас-

ник на општина Гевгелија“, средствата за јавно инфор-

мирање, на огласната табла во општина Гевгелија, како 

и на веб страница на општина Гевгелија.“ 
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5.1.а) Според член 2 став 2 од Уставот, „граѓаните 

на Република Македонија власта ја остваруваат преку 

демократски избрани претставници, по пат на референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување.“ 

Во член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 9 од Уставот се опре-

делува дека основните слободи и права на човекот и 

граѓанинот признати во меѓународното право и утврде-

ни со Уставот, владеењето на правото и локалната са-

моуправа се темелни вредности на уставниот поредок 

на Република Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, „во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а 

сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 1). „Се-

кој е должен да ги почитува Уставот и законите“ (став 2). 

Членот 56 од Уставот определува дека сите природ-

ни богатства на Републиката, растителниот и животин-

скиот свет, добрата во општа употреба, како и предме-

тите и објектите од особено културно и историско зна-

чење определени со закон се добра од општ интерес за 

Републиката и уживаат посебна заштита (став 1). „Со 

закон се уредуваат начинот и условите под кои опреде-

лени добра од општ интерес за Републиката можат да 

се отстапат на користење“ (став 3). 

Во членот 57 од Уставот се пропишува дека „Ре-

публиката го поттикнува економскиот напредок и се 

грижи за порамномерен просторен и регионален развој, 

како и за побрз развој на стопански недоволно развие-

ните подрачја“. 

Според член 88 од Уставот, „Владата на Република 

Македонија е носител на извршната власт“ (став 1). 

„Своите права и должности Владата ги врши врз осно-

ва и во рамките на Уставот и законите“ (став 2). 

Амандман XVII точка 1 на Уставот определува дека 

„во единиците на локалната самоуправа граѓаните 

непосредно и преку претставници учествуваат во одлу-

чувањето за прашања од локално значење, а особено во 

областите на јавните служби, урбанизмот и руралното 

планирање, заштитата на околината, локалниот еко-

номски развој, локалното финансирање, комуналните 

дејности, културата, спортот, социјалната и детската 

заштита, образованието, здравствената заштита и во 

други области утврдени со закон.“ 

б) Надлежноста на општините е уредена со Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 5/2002), кој во членот 20 опреде-

лува дека општините, во рамките на законот, во соглас-

ност со начелото на супсидијарност, имаат право на 

своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес 

од локално значење, што не се исклучени од нивна над-

лежност или не се во надлежност на органите на 

државната власт. 

Во членот 22 од Законот за локална самоуправа е 

утврдена листата на надлежностите на општината. Ту-

ка спаѓаат: 

„1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, 

издавањето на одобрение за градење на објекти од ло-

кално значење утврдени со закон, уредувањето на 

просторот и уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата - 

мерки за заштита и спречување од загадување на во-

дата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заш-

тита од бучавата и нејонизирачкото зрачење; 

3. Локалниот економски развој - планирање на ло-

калниот економски развој; утврдување на развојните и 

структурните приоритети; водење на локална економ-

ска политика; поддршка на развојот на малите и сред-

ните претпријатија и на претприемништвото на локал-

но ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и 

агенции и промовирање на партнерство; 

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за 

пиење; испораката на технолошката вода; одведување-

то и пречистувањето на отпадните води; јавното освет-

лување; одведувањето и третманот на атмосферските 

води; одржувањето на јавна чистота; собирање, тран-

спортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на 

јавниот локален превоз на патници; снабдувањето со 

природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето 

погребални услуги; изградбата, одржувањето, рекон-

струкцијата и заштитата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти; регулирање на ре-

жимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на 

уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и од-

ржувањето на јавниот простор за паркирање; отстрану-

вањето на непрописно паркираните возила; отстрану-

вање на хаварисаните возила од јавните површини; из-

градбата и одржувањето на пазарите; чистењето на 

оџаците; одржувањето и користењето на парковите, зе-

ленилото, парк-шумите и рекреативните површини; ре-

гулацијата, одржувањето и користењето на речните ко-

рита во урбанизираните делови; определувањето на 

имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрас-

труктурни објекти; 

5. Културата - институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негува-

њето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слич-

ни културни вредности; организирањето културни ма-

нифестации; поттикнувањето на разновидни специфич-

ни форми на творештво; 

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 

спортски приредби и манифестации; одржувањето и 

изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски 

сојузи; 

7. Социјалната заштита и заштита на децата - дет-

ски градинки и домови за стари (сопственост, финанси-

рање, инвестиции и одржување); остварување на соци-

јална грижа за инвалидните лица; децата без родители 

и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проб-

леми; деца со посебни потреби; децата од еднородител-

ски семејства; децата на улица; лицата изложени на со-

цијален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дро-

га и алкохол; подигање на свеста на населението; дому-

вање на лица со социјален ризик; остварување на право 
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и воспитување на децата од предучилишна возраст. 

Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заш-

тита; 

8. Образование - основање, финансирање и адми-

нистрирање на основни и средни училишта, во сора-

ботка со централната власт, во согласност со закон, ор-

ганизирање на превоз и исхрана на ученици и нивно 

сместување во ученички домови; 

9. Здравствената заштита - управување со мрежата 

на јавни здравствени организации и објекти од примар-

на здравствена заштита кои треба да вклучат застапе-

ност на локалната самоуправа во сите одбори на сите 

здравствени организации во јавна сопственост, здрав-

ственото воспитување; унапредување на здравјето; 

превентивни активности; заштита на здравјето на ра-

ботниците и заштита при работа; здравствен надзор 

над животната средина; надзор над заразните болести; 

помош на пациенти со специјални потреби (на пример, 

ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мер-

ки за заштита и спасување на граѓаните и материјални-

те добра од воени разурнувања, природни непогоди и 

други несреќи и од последиците предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територи-

јалните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина 

надлежност и 

13. Други работи определени со закон.“ 

Непосредното учество на граѓаните во одлучување-

то во општините е уредено со повеќе одредби од Зако-

нот за локалната самоуправа во кои се уредени облици-

те на учество на граѓаните. 

Според член 25 од Законот, граѓаните непосредно 

учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 

значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓа-

ните и референдум, на начин и постапка утврдени со 

закон. 

Според член 28 од Законот за локалната самоуп-

рава, граѓаните преку референдум можат да одлучуваат 

за прашањата од надлежност на општината, како и за 

други прашања од локално значење. Според ставот 3 

на овој член, советот може да распише референдум за 

прашања од негова надлежност, по сопствена иниција-

тива. Одлуката донесена на референдумот е задолжи-

телна за советот (став 4). 

Надлежностите на советот се утврдени во членот 36 

од Законот, според кој советот: „1. Го донесува стату-

тот на општината и други прописи; 2. Донесува буџет 

на општината и годишна сметка на општината; 3. Ја ут-

врдува висината на сопствените извори на приходи за 

финансирање на општината, во рамките утврдени со 

закон; 4. Основа јавни служби во рамките на надлеж-

носта на општината и врши надзор над нивната работа; 

5. Именува членови во управните одбори на јавните 

служби, кои ги основа; 6. Усвојува програми за работа 

и финансиски планови за финансирање на јавните 

служби, кои ги основала општината; 7. Ги усвојува из-

вештаите за извршување на буџетот и годишната смет-

ка на општината; 8. Одлучува за давање дозвола за 

вршење дејност од јавен интерес од локално значење, 

во согласност со закон; 9. Ги усвојува извештаите за 

работата и годишните сметки на јавните служби, кои 

ги основала општината; 10. Одлучува за начинот на 

располагање со сопственоста на општината; 11. Одлу-

чува за начинот на вршење на финансиска контрола на 

буџетот на општината, во согласност со закон; 12. Го 

избира лицето кое раководи со подрачната единица на 

Министерството за внатрешни работи во општината, 

во согласност со закон; 13. Го разгледува и усвојува го-

дишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето 

на општината, кој го доставува до министерот за внат-

решни работи и народниот правобранител; 14. Може да 

дава препораки на раководното лице на подрачната 

единица на Министерството за внатрешни работи од 

областа на јавната безбедност и безбедноста во сообра-

ќајот и 15. Врши и други работи утврдени со закон.“ 

в) Референдумот како облик на учество на граѓани-

те во одлучувањето е уреден и со Законот за референ-

дум и други облици на непосредно изјаснување на гра-

ѓаните („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 81/2005). 

Според член 2 од наведениот закон, „референдумот 

е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во од-

лучувањето за одделни прашања од надлежност на 

Собранието на Република Македонија, за прашања од 

надлежност на општините, на Градот Скопје и на оп-

штините во Градот Скопје, како и за други прашања од 

локално значење.“ 

Референдумот на локално ниво е уреден со посебни 

одредби од Законот (членови  36 - 44):  

Според членот 36 од Законот, „референдум на ло-

кално ниво распишува советот на општината, на Гра-

дот Скопје и на општините во Градот Скопје (во ната-

мошниот текст: советот), по сопствена иницијатива и 

на предлог од најмалку 20% од граѓаните од општи-

ната, Градот Скопје и општините во Градот Скопје“. 

Според ставот 2 на овој член, Советот може да распи-

ше референдум на локално ниво за прашања од негова 

надлежност за кои со закон е овластен да одлучува. 

Согласно член 37 од Законот за референдум и дру-

ги облици на непосредно изјаснување на граѓаните, 

„одлуката за распишување на референдум на локално 

ниво се објавува во службеното гласило на општината, 

Градот Скопје и општините во Градот Скопје и преку 

средствата за јавно информирање на начин утврден со 

статутот. Од денот на објавувањето на одлуката за рас-

пишување на референдум во службеното гласило на 

општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје до денот на одржувањето на референдумот на 

локално ниво не можат да поминат помалку од 25 ниту 

повеќе од 40 дена.“ 

Во членот 38 од Законот е определено дека „рефе-

рендум на локално ниво може да се распише за донесу-

вање пропис, за прашања што треба да се уредат во оп-
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штината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје 

(претходен референдум) или за преоценување на про-

пис што претходно е донесен (дополнителен референ-

дум).“ 

Во членот 40 од Законот се определени прашањата 

за кои не може да се распише референдум. Така според 

ставот 1 на овој член од Законот, „референдум на ло-

кално ниво не може да се распише за прашања што се 

однесуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот 

на општината, Градот Скопје и општините во Градот 

Скопје и за организацијата на општинската админис-

трација“. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот, 

„референдум на локално ниво не може да се распише 

за прашања за кои советот одлучува со мнозинство гла-

сови од присутните членови на советот при што мора 

да има мнозинство гласови од присутните членови на 

советот кои припаѓаат на заедниците што не се мно-

зинско население во општината, Градот Скопје и оп-

штините во Градот Скопје.“ 

г) Минералните суровини се предмет на уредување 

на Законот за минералните суровини („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 

93/2013, 44/2014, 160/2014, 129/2015, 192/2015, 

39/2016, 53/2016, 120/2016, 189/2016). 

Според член 4 од Законот, „минералните суровини 

се добра од општ интерес, сопственост на Република 

Македонија, без оглед на сопственоста на земјиштето 

на кое се наоѓаат.“ 

Согласно ставот 3 на овој член, „од јавен интерес е: 

- вршењето на детални геолошки истражувања и ек-

сплоатација на енергетските металични, техногените 

минерални суровини и термоминералните и термални-

те води и 

- кога експлоатацијата на минералната суровина е 

од стратешко значење и е неопходна за реализација на 

проекти од јавен интерес утврден со друг закон.“ Ми-

нералните суровини од став 3 алинеја 2 на овој член ги 

определува Владата на Република Македонија. 

Во членот 5 од Законот за минерални суровини е 

определено дека за остварување на целите и насоките 

за усогласено вршење на геолошките истражувања, ек-

сплоатацијата и одржливото искористување на мине-

ралните суровини, Владата на Република Македонија 

(во натамошниот текст: Владата) на предлог на минис-

терот за економија донесува стратегија за геолошки ис-

тражувања, одржливо искористување и експлоатација 

на минералните суровини (во натамошниот текст: стра-

тегијата) за период од 20 години. Со стратегијата се оп-

ределува обемот и начинот на реализација на основни-

те геолошки истражувања, одржливото искористување 

и потребите за експлоатацијата на минералните суро-

вини кои се од битно значење за развојот на стопан-

ството на Република Македонија. 

Согласно членот 36 од Законот за минералните су-

ровини, право за вршење на експлоатација на минерал-

ни суровини се стекнува со добивање на концесија за 

експлоатација на минерални суровини. Концесија за 

експлоатација на минерални суровини доделува Влада-

та на Република Македонија (во натамошниот текст: 

концедент). Право за добивање на концесија за експло-

атација има секое правно лице, вклучувајќи ги и стран-

ските правни лица со подружница запишана во Цен-

тралниот регистар на Република Македонија, а кои ги 

исполнуваат условите пропишани со овој или со друг 

закон. 

Одредбата од членот 36 понатаму е разработена во 

членот 45 од Законот, согласно кој одлука за доделува-

ње на концесија за експлоатација на минерални суро-

вини ја донесува Владата на предлог на органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини. 

Во членот 46 од Законот за минерални суровини е 

определено дека врз основа на одлуката за доделување 

на концесијата за експлоатација на минерални суро-

вини, концедентот и концесионерот склучуваат дого-

вор за концесија за експлоатација на минерални суро-

вини. Во име на концедентот, договорот за концесија 

за експлоатација на минерални суровини го склучува 

министерот кој раководи со органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на минералните 

суровини во рок од 15 дена, сметано од денот на влегу-

вањето во сила на одлуката за доделување на концеси-

јата. 

Согласно членот 50 од Законот за минерални суро-

вини, во случаите на престанок на важење на концеси-

јата за експлоатација (поради истек на рокот за кој би-

ла дадена концесијата, како и во случај на стечај или 

ликвидација на концесионерот) Владата на предлог на 

органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на минералните суровини донесува одлука за 

престанок на важење на концесијата за експлоатација. 

Владата исто така, одлучува за еднострано раскину-

вање на договорот за експлоатација на минерални су-

ровини согласно членот 51 од Законот. 

Според член 53 од Законот, со експлоатација на ми-

нерални суровини и изведување на рударски работи 

може да се започне откако концесионерот ќе добие 

дозвола за експлоатација на минерални суровини. Доз-

волата од ставот 1 на овој член ја издава органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на 

минералните суровини. 

Во сите постапки уредени со Законот за минерални 

суровини, определено учество имаат и единиците на 

локалната самоуправа и тоа учество се состои во дава-

ње мислење до органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на минералните суровини, кој 

согласно законот, е должен пред донесување на конеч-

ната одлука задолжително да побара мислење и од еди-

ницата на локалната самоуправа на чија територија се 

наоѓаат минералните суровини. Таква обврска е пред-

видена во член 14 став 4 (Постапка за доделување на 

концесија за вршење на детални геолошки истражу-

вања), член 19 став 12 (Проширување на концесија за 

вршење детални геолошки истражувања), член 26 став 

8 (Постапка за издавање на дозвола за вршење на де-

тални геолошки истражувања), член 41 став 4 (Доделу-

вање на концесија за експлоатација по пат на јавен по-

вик), член 42 (Доделување на концесија за експлоата-

ција на минерални суровини по барање од заинтереси-

рано лице), член 43 став 9 (Доделување на концесија за 

експлоатација на песок и чакал) итн.  
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д) Во однос на надлежностите на локалните власти 

vis-a-vis централната власт, релевантна е одредбата од 

членот 4 на Европската повелба за локалната самоуп-

рава, според која локалните власти во рамките на зако-

нот, имаат целосна слобода да ја остваруваат својата 

иницијатива во поглед на работите кои не се исклучени 

од нивната надлежност и кои не се дадени во надлеж-

ност на некоја друга власт. 

5.2. Од наведените одредби на Уставот на Републи-

ка Македонија произлегува дека референдумот е еден 

од облиците на остварување на власта на граѓаните и 

дека локалната самоуправа е темелна вредност на ус-

тавниот поредок. Уставната положба на локалната са-

моуправа понатаму е уредена со Амандманот XVII на 

Уставот, кој ги утврдува областите за кои е надлежна 

локалната самоуправа, дефинирајќи претходно дека 

станува збор за прашања од локално значење за кои 

граѓаните можат да одлучуваат непосредно и преку 

претставници. 

Уставните надлежности на локалната власт поната-

му се разработени во Законот за локалната самоуправа 

кој јасно го утврдува принципот на супсидијарност, оп-

ределувајќи дека општините ги вршат работите од ја-

вен интерес од локално значење, што не се исклучени 

од нивна надлежност или не се во надлежност на орга-

ните на државната власт. Поаѓајќи од оваа општа опре-

делба дека општините се надлежни за прашања од ло-

кално значење, а не и за оние за кои е надлежна цен-

тралната власт, и одредбите од Законот за локална са-

моуправа и Законот за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните, произлегува де-

ка правото на граѓаните да одлучуваат преку референ-

дум е лимитирано на прашања од надлежност на оп-

штината, односно на прашања од локално значење за 

кои советот на општината е овластен да одлучува.   

Во однос на прашањето за експлоатација на мине-

рални суровини, од наведените одредби од Уставот и 

Законот за минерални суровини произлегува дека ми-

нералните суровини како природно богатство претста-

вуваат добра од општ интерес за Републиката кои се во 

сопственост на Републиката, без оглед на сопственоста 

на земјиштето на кое се наоѓаат. Значи независно од 

фактот што минералните суровини се наоѓаат на зем-

јиште што се наоѓа на територијата на единицата на ло-

калната самоуправа, тие се во сопственост на државата, 

односно Републиката. Токму од тие причини, имајќи го 

предвид фактот што одделни минерални суровини мо-

жат да имаат и стратешко значење за развојот на сто-

панството, за нивната експлоатација согласно наведе-

ните одредби од Законот за минералните суровини, од-

лучува Републиката односно органите на државната 

власт, а не органите на локалната самоуправа. Владата 

е таа која ги определува минералните суровини што се 

од стратешко значење, таа донесува стратегија за гео-

лошки истражувања и за искористување и експлоата-

ција на минерални суровини, доделува концесија за 

нивно искористување, дава дозвола за експлоатација на 

минерални суровини и одлучува за раскинување на до-

говорот за  концесија.  

Во конкретниот случај Советот на Општина Гевге-

лија со оспорените одлуки, донесени по сопствена ини-

цијатива, распишал референдум за подрачјето на Оп-

штината заради изјаснување на граѓаните по прашање-

то за отворање на рудници за металични минерални су-

ровини на територијата на Општина Гевгелија.  

Иако во двете одлуки како правен основ за нивното 

донесување се наведени одредбите од членовите 25 и 

28 од Законот за локалната самоуправа и членовите 6 и 

36 од Законот за референдум и други облици на непос-

редно одлучување на граѓаните, од наведените одредби 

од двата закони неспорно произлегува дека локален ре-

ферендум може да се распише само за прашања од над-

лежност на општината, односно за прашања од локално 

значење. Притоа прашањето за експлоатација на мине-

рални суровини согласно постојната законска регула-

тива не спаѓа во прашања за кои е надлежна општи-

ната, туку за тоа одлучуваат органите на централната 

власт односно Владата и надлежното министерство за 

прашања од областа на минералните суровини.  

Уставот го гарантира правото на граѓаните на ло-

кална самоуправа, издигајќи го на ниво на темелна 

вредност на уставниот поредок. Меѓутоа, правото на 

граѓаните на локална самоуправа, односно правото на 

граѓаните да ја остваруваат власта на локално ниво 

преку форми на непосредно одлучување како што е ре-

ферендумот не е неограничено по својот предмет, од-

носно тоа може да се однесува само на прашања што се 

од надлежност на општината, во коишто не спаѓа одлу-

чувањето за експлоатација на минералните суровини. 

Законското решение за овие прашања да одлучува Вла-

дата, односно надлежното министерство, е оправдано 

ако се има предвид дека минералните суровини неза-

висно од тоа каде се наоѓаат се во сопственост на држа-

вата односно Републиката и тие имаат стратешко зна-

чење за нејзиниот развиток. Иако конечното одлучува-

ње по овие прашања е во надлежност на централната 

власт, постојната законска регулатива од областа на 

минералните суровини дава можност во целата поста-

пка за доделување на концесии за геолошки истражу-

вања и за експлоатација на минерални суровини да би-

де вклучена, односно консултирана и општината која 

дава мислење на барање на надлежното министерство. 

Во мислењето што според Законот општините се долж-

ни да го дадат, тие можат да ги изнесат своите ставови 

имајќи ги предвид мислењата и интересите на локална-

та заедница односно локалното население. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека со 

оспорените одлуки, Советот на Општина Гевгелија, 

спротивно на наведените закони, распишал референ-

дум на локално ниво за прашање што не е во негова 

надлежност, односно за прашање за кое тој не е овластен 

со закон да одлучува, со што постапил спротивно на 

Амандман XVII од Уставот, како и спротивно на члено-

вите 20, 28 и 36 од Законот за локалната самоуправа и на 

членовите 2, 36 и 38 од Законот за референдум и други 

облици на непосредно изјаснување на граѓаните, поради 

што Судот одлучи како во точката 1 од оваа Одлука. 
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6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован 

Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-

ски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир 

Стојаноски. 

 

У. бр. 78/2018 Претседател 

12 декември 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4519. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, 

чл.43 и чл.47 од Законот за Советот  на јавните обвини-

тели на Република Македонија („Службен весник на 

РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и седма седница 

на ден 20.12.2018  година ја  донесе следната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Сузана Танасоска - јавен обвинител во Основно-

то јавно обвинителство Охрид, и се утврдува престанок 

на функцијата јавен обвинител  поради навршување на 

62 години живот, со што ги исполнува  условите за ста-

росна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.12.2018 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 8/18 Совет на јавните обвинители 

20 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 

__________ 

4520. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, 

чл.43 и чл.47 од  Законот за Советот  на јавните обви-

нители на Република Македонија („Службен  весник на 

РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и седма седница 

на ден 20.12.2018 година ја донесе следната  

О Д Л У К А 

 

I 

На Томе Божиков - јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Струмица, му се утврдува преста-

нок на функцијата јавен обвинител  поради навршува-

ње на 64 години живот, со што ги исполнува  условите 

за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 12.01.2019 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 9/18 Совет на јавните обвинители 

20 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4521. 

     Врз основа на член 24 од Правилникот за пов-

ластени производители на електрична енергија од об-

новливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а 

во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-106/15 од 

18.08.2015 година, објавено во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.141/15, зборовите „Друштвото 

за производство и промет со електрична енергија ХИД-

РО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиште на ул. Ило 

Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци со се-

диште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 
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со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино 

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

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-106/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4522. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-108/15 од 

18.8.2015 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.141/15, зборовите „Друштвото 

за производство и промет со електрична енергија ХИД-

РО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиште на ул. „Ило 

Костов“ бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци со се-

диште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

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

то донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-108/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

4523. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-110/15 од 

18.8.2015 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.141/15, зборовите „Друштвото 

за производство и промет со електрична енергија ХИД-

РО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиште на ул. „Ило 

Костов“ бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци со се-

диште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

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

то донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-110/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4524. 

    Врз основа на член 24 од Правилникот за повлас-

тени производители на електрична енергија од обнов-

ливи извори на енергија („Службен весник на Републи-

ка Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во 

врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-117/15 од 

18.8.2015 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.141/15, зборовите „Друштвото 

за производство и промет со електрична енергија ХИД-

РО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиште на ул. „Ило 

Костов“ бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци со се-

диште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

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

то донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

  УП1 бр. 08-117/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4525. 

    Врз основа на член 24 од Правилникот за повлас-

тени производители на електрична енергија од обнов-

ливи извори на енергија („Службен весник на Републи-

ка Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во 

врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-119/15 од 

18.8.2015 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.141/15, зборовите „Друштвото 

за производство и промет со електрична енергија ХИД-

РО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиште на ул. „Ило 

Костов“ бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци со се-

диште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

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

то донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

  УП1 бр. 08-119/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4526. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-105/15 од 18.8.2015 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.141/15, зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-
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те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов„ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци“ се заменува-

ат со зборовите „Друштвото за производство и промет 

со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Ка-

вадарци со седиште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

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

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-105/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4527. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-107/15 од 18.8.2015 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.141/15, зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. Илчо Димов бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димо“в бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на него-

вото донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-107/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4528. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-109/15 од 18.8.2015 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.141/15, зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 
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електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на него-

вото донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-109/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

4529. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-116/15 од 18.8.2015 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.141/15, зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци “ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

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

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-116/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                       

4530. 

Врз основа на член 24 од Правилникот за повласте-

ни производители на електрична енергија од обновли-

ви извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

производство и промет со електрична енергија ХИДРО 

БОШАВА ДООЕЛ Кавадарци, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

на ден 20.12.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-

ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-118/15 од 18.8.2015 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.141/15, зборовите 

„Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-

те „Друштвото за производство и промет со електрична 

енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со седиш-

те на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци“ се заменуваат 

со зборовите „Друштвото за производство и промет со 

електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДООЕЛ Кава-

дарци со седиште на ул. „Илчо Димов“ бр. 25 Ваташа, 

Кавадарци“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

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

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-118/15  

20 декември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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