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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3180. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

НА СТАНБЕН КРЕДИТ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

субвенционирање на станбен кредит, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2014 година. 
 

      Бр. 07-2833/1                               Претседател 
15 јули 2014 година                на Република Македонија,                       
            Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ 

 
Член 1 

Во Законот за субвенционирање на станбен кредит 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
158/11, 24/13 и 43/14), во членот 9 став (2) процентот 
„4,99%“ се заменува со процентот „3,95%“.  

Во ставoот (3) зборовите: „се зголеми најмногу за 
10% од утврдениот износ во ставот 2 на овој член“ се 
заменуваат со зборовите: “изнесува најмногу до 4,44% 
годишно“. 

 
Член 2 

Деловните банки имаат право на надоместок на раз-
ликата на износот на намалената каматна стапка за суб-
венциониран станбен кредит кој го одобруваат на фи-
зичко лице, согласно овој закон. 

Средствата за надоместокот од ставот 1 на овој 
член ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македо-
нија, преку Министерството за финансии годишно од-
напред, по претходно доставена документација од де-
ловните банки. 

Начинот на пресметка на надоместокот од ставот 1 
на овој член ќе се утврди во договорот од членот 8 став 
(4) од Законот за субвенционирање на станбен кредит 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
158/11, 24/13 и 43/14). 

Средствата за надоместокот од ставот 1 на овој 
член се неповратни во случај на редовна отплата на 
субвенционираниот кредит. 

Во случај на наплата на субвенционираниот кредит 
во постапка за присилна наплата, односно извршување, 
надоместокот од ставот 1 на овој член доспева за нап-
лата заедно со субвенционираниот кредит и корисни-
ците се должни да гo вратат веднаш на Министерство-
то за финансии преку деловната банка. 

Во случај на предвремена доброволна отплата на 
субвенционираниот станбен кредит пред истекот на де-
сеттата година од отплатата на кредитот, надоместокот 
од ставот 1 на овој член достасува за наплата заедно со 
субвенционираниот станбен кредит и корисниците се 
должни да го вратат веднаш на Министерството за фи-
нансии преку деловната банка. 

По исклучок од ставот 4 на овој член, во случај на 
предвремена доброволна отплата на субвенционирани-
от станбен кредит по истекот на десеттата година од 
отплатата на кредитот, средствата за надоместокот од 
ставот 1 на овој член се неповратни, односно корисни-
ците не ги враќаат на Министерството за финансии 
преку деловната банка. 
 

Член 3 
Постапките започнати до денот на влегувањето во 

сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од 
законот по кој се започнати. 

 
Член 4 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за субвенционирање на стан-
бен кредит. 
 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR 
SUBVENCIONIM TË KREDISË BANESORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për subvencionim të kredisë banesore 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
158/11, 24/13 dhe 43/14), në nenin 9 paragrafi (2) 
përqindja “4, 99%” zëvendësohet me përqindjen "3,95%“.  

Në paragrafin (3) fjalët: “rritet më së shumti për 10% 
nga shuma e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni” 
zëvendësohen me fjalët: “është më së shumti deri në 4, 44 
% në vit”.  

 
Neni 2 

Bankat afariste kanë të drejtë kompensimi të dallimit të 
shumës së shkallës së zvogëluar të kamatës për kredi të 
subvencionuar banesore që ia miratojnë personit fizik, në 
pajtim me këtë ligj.  

Mjetet për kompensimin nga paragrafi 1 i këtij neni do 
të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 
nëpërmjet Ministrisë së Financave çdo vit paraprakisht, 
sipas dokumentacionit të dorëzuar paraprakisht nga bankat 
afariste.  

Mënyra e përllogaritjes së kompensimit nga paragrafi 1 
i këtij neni, do të përcaktohet në marrëveshjen nga neni 8 
paragrafi (4) të Ligjit për subvencionim të kredisë banesore 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
158/11, 24/13 dhe 43/14). 

Mjetet për kompensim nga paragrafi 1 i këtij neni janë 
të pakthyeshme në rast të pagesës së rregullt të kredisë së 
subvencionuar.  

Në rast të arkëtimit të kredisë së subvencionuar në 
procedurë për arkëtim të detyrueshëm, përkatësisht 
përmbarimit, kompensimi nga paragrafi 1 i këtij neni 
maturohet për arkëtim së bashku me kredinë e subvencionuar 
dhe shfrytëzuesit janë të detyruar që t’ia kthejnë menjëherë 
Ministrisë së Financave  përmes bankës afariste.  
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Në rast të pagesës së parakohshme vullnetare të kredisë së 
subvencionuar banesore para kalimit të vitit të dhjetë nga 
pagesa e kredisë, kompensimi nga paragrafi 1 i këtij neni 
maturohet për arkëtim së bashku me kredinë e subvencionuar 
banesore dhe shfrytëzuesit janë të detyruar që t’ia kthejnë 
menjëherë Ministrisë së Financave përmes bankës afariste.  

Me përjashtim nga paragrafi 4 i këtij neni, në rast të 
pagesës së parakohshme vullnetare të kredisë së 
subvencionuar banesore pas kalimit të vitit të dhjetë të pagesës 
së kredisë, mjetet për kompensimin nga paragrafi 1 i këtij neni 
janë të pakthyeshme, përkatësisht shfrytëzuesit nuk ia kthejnë 
Ministrisë së Financave përmes bankës afariste. 

 
Neni 3 

Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e ligjit 
sipas të cilit kanë filluar. 

 
Neni 4 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për subvencionim të kredisë banesore. 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 

3181. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПРАТЕНИЦИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

пратениците, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 15 јули 2014 година. 
   

   Бр. 07 – 2836/1                              Претседател 
15 јули 2014 година                на Република Македонија,                       

  Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за пратениците ("Службен весник на  
Република Македонија" број 84/2005, 161/2008 и 
51/11), во членот 36 ставот 1 се менува и гласи: 

„Пратеник во Собранието може да остварува плата 
и по престанувањето на мандатот за време до една го-
дина, и тоа:  

- три месеци, ако мандатот на пратеникот траел до 
шест месеци,  

- шест месеци, ако мандатот на пратеникот траел од 
шест месеци и еден ден до 12 месеци, 

- девет месеци, ако мандатот на пратеникот траел 
од 12 месеци и еден ден до 24 месеци и 

- 12 месеци, ако мандатот на пратеникот траел 24 
месеци и еден ден и повеќе." 

 
Член 2 

 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DEPUTETË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për deputetë ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër 84/2005, 161/2008 dhe 51/11), në 
nenin 36 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  

"Deputeti në Kuvend mund të realizojë rrogë edhe pas 
ndërprerjes së mandatit për kohë deri në një vit, si vijon:  

- tre muaj, nëse mandati i deputetit ka zgjatur deri në 
gjashtë muaj, 

- gjashtë muaj, nëse mandati i deputetit ka zgjatur prej 
gjashtë muaj e një ditë deri në 12 muaj,  

- nëntë muaj, nëse mandati i deputetit ka zgjatur prej 12 
muaj e një ditë deri në 24 muaj dhe  

- 12 muaj, nëse mandati i deputetit ka zgjatur 24 muaj e 
një ditë e më tepër."  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

_________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3182. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 
I 

Потполно се ослободува од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. ДАРКО МИЦЕ НИКОЛОВСКИ од с.Гујновци, 
Пробиштип. 

 
II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица:  

1. НАГИП ФАДИЛ ИЗАИРИ од с.Чегране, Гости-
вар, во траење од 3 месеци  

2. САДИК НИЗАМЕДИН МУХАМЕД од Гостивар, 
во траење од 4 месеци.  
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III 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица:  

1. ВИОЛЕТА ДИМИТАР ТАСЕВА од Гевгелија, во 
траење од 5 месеци 

2. ДЕАН ВЕНЦИ ТАСЕВ од Гевгелија, во траење 
од 5 месеци. 

 
IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица:  

1. ШАКИР ИБРАХИМ ШКРИЕЉ од Скопје, во 
траење од 6 месеци. 

2. ТАХИР АКИФ ТАХИР од Скопје, во траење од 6 
месеци. 

3. АТАНАС ЛАЗО МИРКОВ од Скопје, во траење 
од 6 месеци. 

4. ГОРАН СТАНКО ВЕЛИЧКОВИЌ од Скопје, во 
траење од 6 месеци. 

5. РИСТО МИЛЕ МИТРЕВСКИ од Битола, во трае-
ње од 6 месеци. 

6. ШКЛЌИМ БУСЛИМ КРАСНИЌИ од Каваја, Ре-
публика Албанија, во траење од 6 месеци. 

7. ДАЛИП АДЕМ ЕТЕМИ од Скопје, во траење од 
9 месеци. 

8. АГИМ РАСИМ ЌАИЛИ од Скопје, во траење од 
6 месеци. 

9. ПАВЛЕ СТЕВАН ГУЛЕВСКИ од Велес, во трае-
ње до 6 месеци. 

10. ДАРКО ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ од Крива Па-
ланка, во траење од 3 месеци. 

11. СТЕФАН САШО РИСТЕВСКИ од Битола, во 
траење од 6 месеци. 

 
V 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 07- 453/1                          Претседател 

18 јули 2014 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3183. 
Врз основа на член 2 од Законот за дополнување на 

Законот за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 123/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР 

И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се пренесува на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје недвижен имот и тоа: 

- Објект во Ниш, на улица „Обеличев венац“ број 

78, кој се наоѓа на КП бр. 2959, КО Бубањ, со вкупна 

површина на деловен простор од 80,70 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука е основ за запишување на недвижниот 

имот од член 1 на оваа одлука на име на Акционерско-

то друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката-Скопје. 

 

Член З 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4040/2 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3184. 

Врз основа на член 56 став (3) од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08,  53/11, 123/12, 70/13  и 164/13)  министерот за 

економија,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  ЗА  ДО-

БИВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА И 

ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

     

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината  на бара-

њето за добивање на решение за овластување на прав-

ното лице за техничка служба и потребната придружна 

документација („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.35/13), Прилогот се заменува со нов Прилог 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

                

Бр. 25-1527/5  

8 јули 2014 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
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Врз основа на член 17 став 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 

53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за економија,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ 

НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОДНОСНО  

НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

 ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

     

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината  на барањето заради недонесување на одобрение за единечно 

одобрување на возило односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрение за единечно 

одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/11),  Прилогот се заменува со нов 

Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

                

      Бр. 25–1533/3  

 8  јули 2014 година                                          Министер за економија, 

         Скопје                                         Беким Незири, с.р. 

 

3185. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3186. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Кочани, број 01-626/1 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа на седницата од-
ржана на 2.7.2014 година. 

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

 
Бр. 10-5533/2  

16 јули 2014 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ           

И ВРСКИ 

3187. 
Врз основа на член 8-д став 2 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 68/04, 127/06, 68/04, 127/06, 114/09, 
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 
187/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ  НА ИСПИТИТЕ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИ-
КАТОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗА-
ЧИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ И СТОКИ  И СЕРТИФИКАТОТ ЗА ОБУЧУ-
ВАЧИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата за по-
лагање на испитите и постапката за добивање на серти-
фикатот за обучувачи за учество на возачите во меѓу-
народниот превоз на патници и стоки  и сертификатот 
за обучувачи за професионална компетентност.   

 
Член 2 

Кандидатите кои сакаат да добијат сертификат за 
обучувачи за учество на возачите во меѓународниот 
превоз на патници и стоки и/или сертификат за обучу-
вачи за професионална компетентност, треба да подне-
сат барања за добивање на сертификатите во Минис-
терството за транспорт и врски. 

Член 3 
Врз основа на поднесените барања, се врши провер-

ка на знаењата од областа на транспортот на патници и 

стоки во патниот сообраќај, од страна на Комисија 

формирана во Министерството за транспорт и врски. 

Програмата врз основа на која се врши проверката 

на знаењата е дадена во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Датумите за одржување на испитите за проверка на 

знаењата се објавуваат на ВЕБ страната на Министер-

ството за транспорт и врски.  

 

Член 5 

Пред почетоткот на полагањето на испитот за про-

верка на знаењата, Комисијата го проверува и утврдува 

идентитетот на кандидатите.  

 

Член 6 

Испитот за добивање на сертификатот се состои од 

теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест. 

Тестот за полагање на испитот се состои од 45 пра-

шања од тематските области определени во Програма-

та од член 3 од овој правилник, со заокружување на 

точниот одговор од четирите понудени одговори. 

Испитот трае 120 минути. 

 

Член 7 

На кандидатот кој покажал задоволителни резулта-
ти при проверката на знаењата, со одговорени мини-
мум 70 % од прашањата, му се издава Сертификат за 
обучувач за учество на возачите во меѓународниот пре-
воз на патници и стоки и/или Сертификат за обучувачи 
за професионална компетентност. 

 
Член 8 

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

 
Бр.01-9530 Министер 

2 јули 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 

Прилог 
 

П Р О Г Р А М А 

За добивање на сертификатот за обучувачи за 

учество на возачите во меѓународниот превоз 

на патници и стоки 
 

1. Безбедност на сообраќајот на патиштата 

- максимално дозволени периоди на работа специ-

фични за професионалните возачи;  

- принципи и примена на Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата и АЕТР спогодбата кои се 

однесуваат на возачките часови;  

- казни за неупотребување, несоодветно употребу-

вање и намерно оштетување на тахографот. 

- ефекти од алкохол, дроги или други супстанции 

кои влијаат на однесувањето; 
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- видови на незгоди во патниот превоз (проценка на 
ситуација и избегнување на незгода, давање на прва 
помош на повредени, повикување на итни служби за 
давање на помош, постапки во случај на пожар и 
друго); 

 
2. Меѓународен превоз на стоки 

- познавање на правната регулатива и потребната 
документација за извршување на овој вид на превоз; 

- видови на меѓународни дозволи за извршување на 
превоз; 

- основни познавања за ТИР Конвенцијата; 
- основни познавања од АДР Спогодбата; 
- основни познавања на ЦМР Конвенцијата; 

- основни познавања на АТП Спогодбата; 
- основни познавања при превоз на жива стока; 
- основни познавања од шпедитерската дејност и 

соработка со шпедитерските фирми; 
- распоред на товарот, последици од осно преопто-

варување; 
- стабилност на возилото и центар на гравитација; 

- видови на пакувања и палети;  
- техники на прицврстување и обезбедување; 

- користење на сигурносни ленти (гуртни), средства 

за обезбедување, друга прирачна опрема, одржување 

на церадите. 

 

3. Меѓународен превоз на патници 

- познавање на правната регулатива и потребната 

документација за извршување на овој вид на превоз; 

- видови на превоз (линиски и слободен); 

- основни познавања на ИНТЕРБУС Спогодбата; 

- потребна документација за извршување на оддел-

ни видови на превоз; 

- Обезбедување комфор и безбедност на патниците: 

- регулирање на надолжните и страничните дви-

жења, поставеност во однос на  патните ленти, „мазно“ 

кочење; 

- користење на специфична инфраструктура (јавни 

површини, посебни ленти); 

- комуникација со патниците; 

- специфичности на одредени групи на патници 

(лица со посебни потреби, деца). 

 

- За добивање на сертификатот за обучувачи за про-

фесионална компетентност 

1. Договори за превоз во патниот превоз 

- Видови на договори кои се користат во патниот 

превоз, како и правата и обврските кои произлегуваат 

од нив. 
- Составување на законски валиден договор за пре-

воз, посебно во однос на условите за превоз; 

- Справување со барања кои се однесуваат на оште-
тување или губење на стоката за време на превозот, 
или кои се однесуваат на надоместоци за доцнења, ка-
ко и влијание на овие барања врз одговорноста на пре-
возникот според договорот.  

 
2. Организација на трговските друштва 

- Познавање на организационите форми на тргов-
ските друштва, како и правилата кои се однесуваат на 
нивното основање и работење. 

- Правила за основање на транспортна фирма;  

- Регулативи кои се однесуваат на јавниот превоз во 

патниот сообраќај, пристап кон професијата патен 

транспортер, лиценци за превоз во внатрешниот и ме-

ѓунаридниот патен сообраќај,, контроли и санкции;  

- Услови и документација за вршење на дејноста, 

основни обврски кон кои треба да се придржуваат пре-

возниците (регистрација, чување на документација, 

итн.) и последиците од стечај;  

 

3. Работни односи 

- Улога и функција на разните социјални институ-

ции кои се во врска со патниот превоз (синдикати, тру-

дови инспектори, итн.);  

- Обврски на работодавачот кон на своите вработе-

ни (социјално осигурување, платено отсуство, награду-

вања, раскинување на договори итн).;  

- Познавање на правилата за часови за работа, во-

зење, паузи, дневни и седмични одмори на екипажите 

на возилата во домашниот и меѓународниот патен пре-

воз.  

 

4. Даноци, такси и надоместоци 

- ДДВ на услугите за превоз;  

- Данок на приход; 

- Давачки за возниот парк, регистрација на вози-

лата, итн; 

- Надоместоци за користење на патиштата и патна-

та инфраструктура. 

 

5. Финансиско работење   

- Трошоци на работењето (фиксни трошоци, про-

менливи трошоци, работен капитал, амортизација, 

итн.) и пресметка на трошоците по возило, по киломе-

тар, по патување или по тон;  

- Принципи на маркетингот, рекламирањето и јав-

ните односи, вклучувајќи продажба и промоција на 

транспортни услуги, припрема на податоци за комин-

тентите, итн. 

- Видови на кредит (банков кредит, документарен 

кредит, гарантни депозити, хипотеки, лизинг, закуп, 

итн.) и давачки и обврски кои произлегуваат од нив;  

- Видови на осигурување кои се однесуваат на пат-

ниот превоз на стока и гаранции и обврски кои произ-

легуваат од нив;  

- Биланс на состојба, како е составен и како се ин-

терпретира;  

- Биланс на успех, читање и интерпретирање;  

- Проценка на профитабилноста и финансиската 

состојба на некоја фирма врз основа на финансиските 

показатели;  

- Планирање и обезбедување на финансиски сред-

ства за работа. 

 

6. Технички стандарди на превозните операции 

- Максимално дозволени тежини и димензии на во-

зилата во земјата и процедури во случај на вонредни 

превози;  

- Избор на возила и нивни компоненти (шасија, мо-

тор, систем за трансмисија, систем за кочење. итн.) сог-

ласно со превозните операции;  
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- Формалностите кои се однесуваат на одобрување 

на типот, регистрацијата и техничкиот преглед на воз-

ниот парк;  
- Мерки кои треба да се превземат и екостандарди 

кои се применуваат за намалување на бучавата и нама-
лување на аерозагадувањето од емисиите на моторните 
возила;  

- Составување на периодични планови за одржува-
ње на возилата и нивната опрема;  

- Запознавање со начините на ракување со различ-
ните стоки и средства за пакување (контејнери, палети, 
итн.) и воспоставување на процедури за утовар и исто-
вар на стоки (распоредување на товарот, прицврстува-
ње и осигурување на товарот, итн.);  

- Запознавање со различните техники на комбини-
ран транспорт на товарните возила  

- Примена на правилата за превоз на опасни стоки и 
отпади (Спогодба АДР);  

- Примена на правилата за превоз на расипливи 
прехрамбени производи (Спогодба АТП);  

- Примена на правилата за превоз на живи животни. 
 
7. Безбедност на сообраќајот на патиштата 
- Потребни квалификации за возачите (возачка доз-

вола, здравствено уверение, итн.);  
- Контрола на возачите дали се придржуваат кон 

правилата во сообраќајот, забраните и ограничувањата 
(ограничувања на брзината, приоритети, ограничување 
за паркирање и чекање, користење на светла, знаци на 
патиштата, итн.);  

- Инструкции за возачите за усогласеност со бара-
њата за безбедност во однос на возилата, нивната опре-
ма и стока која ја превезуваат, и превентивните мерки 
кои треба да се превземат; 

- Процедури кои треба да се применат во случај на 
незгода и процедури за превентива од повторување на 
незгоди или сериозни сообраќајни прекршоци;  

- Елементарни познавања за патната мрежа во Ма-
кедонија; 

- Основни сообраќајни прописи во европските 
земји; 

- Елементарни познавања за патната мрежа во Ев-
ропа. 

__________ 

3188. 
Врз основа на член 19 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13 и 44/14), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ 
ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска докумен-
тација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.56/11, 162/12 и 95/13) во член 5 став (1) во алинејата 
3 точката и запирката се заменуваат со сврзникот “и“. 

Алинејата 4 се брише. 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-10087 Министер 

10 јули 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3189. 

Врз основа на член 38 став (16) од Законот за упра-

вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 68/04, 107/07,102/08, 143/98, 124/10, 

51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-

НУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО ВРШАТ СТРУЧ-

НО ОСПОСОБУВАЊЕ,  ПРОГРАМАТА ЗА СПРО-

ВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА КАКО  И ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДА ЗА УЧЕСТВО ВО 

ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА УП-

РАВУВАЊЕ И/ИЛИ  ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови што треба 

да ги исполнуваат правните лица што вршат стручно 

оспособување, програмата за спроведување на обука-

та како  и формата и содржината на потврда  за учес-

тво во обука за стручно оспособување за управување 

и/или постапување  со отпад  („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 74/11 ), Прилогот 2  се за-

менува со нов Прилог 2  кој  е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 07-2318/4 Министер за животна средина 

11 јули 2014 година и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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Врз основа на член 68 став ( 5) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 68/04, 107/07,102/08, 143/98, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна сре-

дина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ,  

ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА  

ОТПАДНИТЕ МАСЛА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВУВАЊЕ  

НА ПОДАТОЦИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка,складирање, третман 

и отстранување на отпадните масла,начинот на водење евиденција и доставување на податоците („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 156/07), Прилогот  се заменува со нов  Прилог  кој  е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 2 

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

ка Македонија”. 

 

      Бр. 07-2324/4                                                Министер за животна средина 

 11 јули 2014 година                                                и просторно планирање, 

          Скопје                                                 Нурхан Изаири, с.р. 

 

3190. 
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Врз основа на член 41 став (3) од Законот за управување  со пакување и отпад од пакување  („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 161/09,  17/11, 47/11, 136/11, 6/12,39/12 и 163/13), министерот  за животна 

средина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на  потврдата за ослободување од плаќање на надо-

месток за управување со отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 12/12 и 

127/13),  Прилогот  се заменува со нов  Прилог кој   е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

       Бр. 07-2327/7                                                 Министер за животна средина 

 11 јули 2014 година                                                и просторно планирање, 

           Скопје                                               Нурхан Изаири,c.р. 

 

3191. 



 Стр. 16 - Бр. 109                                                                               21 јули 2014 
 

 



21 јули 2014  Бр. 109 - Стр. 17 

 
 

Врз основа на член 31 став  (8) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“  бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13),  минис-

терот за  животна средина и просторно планирање,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГО-

ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО ОТПАДНИТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И НА-

ЧИНОТ НА НЕГОВОТО ДОСТАВУВАЊЕ,  КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ И ВИДОВИТЕ НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ КОИ  

СЕ ПУШТЕНИ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот  за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за постапувањето со от-

падните батерии и акумулатори и начинот на неговото доставување,  како и формата и содржината на образе-

цот за водење на евиденција за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се  пуштени на пазар во 

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/10), Прилозите 1 и 2 се заменува-

ат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен  дел  на овој правилник. 

 

Член 2 

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

Македонија”. 

 

      Бр. 07-2333/4                                          Министер за животна средина 

 11 јули 2014 година                                         и просторно планирање, 

          Скопје                                           Нурхан Изаири, с.р. 

 

3192. 
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Врз основа на член 40  став (3) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“  бр.  140/10,  47/11, 148/11, 39/12 и 163/13), минис-

терот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надо-

месток за управување со отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

61/11 и 12/12), Прилогот  се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

ка Македонија“. 

 

        Бр. 07-2337/4                                               Министер за животна средина 

  11 јули 2014 година                                              и просторно планирање, 

           Скопје                                               Нурхан Изаири, с.р. 

 

3193. 
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3194. 
Врз основа на член 142-г став (5) од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13), 

министерот за животна средина и просторно планира-

ње, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИ-

ЦИТЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕ-

ГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ  

ИСПРАТНИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на  испратниците за пуштање во промет на пе-

сок, чакал и и камен изваден од коритата и бреговите 

на површинските водни тела,  како и формата и сод-

ржината на Регистарот на издадени и заверени испрат-

ници. 

 

Член 2 

(1) Испратницата за пуштање во промет на песок, 

чакал и и камен изваден од коритата и бреговите на 

површинските водни тела  се издава во А5 формат и се 

состои од четири еднообразни примероци на бела под-

лога во енцер (NCR) од кои:  

1) првиот примерок е со букви испишани со црна 

боја - за купувачот;  

2) вториот примерок е со букви испишани со зелена 

боја - за сметководството;  

3) третиот примерок е со букви испишани со жолта 

боја - за превозникот за фактурирање и 

4) четвртиот примерок е со букви испишани со цр-

вена боја - останува во кочанот. 

(2) Испратницата за пуштање во промет на песок, 

чакал и и камен изваден од коритата и бреговите на 

површинските водни тела ги содржи следните пода-

тоци:  

- во левиот горен агол стои: приемен штембил на 

носителот на дозволата (со архивски број, датум, месец 

и година); 

- назив на носителот на дозволата кој ја дава ис-

пратницата  со број и датум на издадената  дозвола;  

- во десниот агол стои: скратен назив на Министер-

ството за животна средина и просторно планирање 

(МЖСПП);  

- место за воден печат и потпис на овластеното 

лице;  

- шест цифрен број на испратница;  

- име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот;  

- за сметка на: договор, одобрение, фактура, фис-

кална сметка со број и датум; 

- име, презиме и адреса на купувачот;  

- место на пренесување-превезување: од кое и до 

кое место се врши преносот, односно превозот;  

- вид на превоз; 

- регистарска ознака на возилото; 

- единечна мера (м3);  

- количина (м3);  

- забелешка;  

- количина (со зборови);  

- датум и време утврдено за извршување на прено-

сот/ превозот со арапски двоцифрени броеви и со збо-

рови; 

- време од - до за кое важи испратницата; 

- датум на  издадавање на  испратницта;  

- име, презиме и потпис на возачот кој го врши пре-

возот-преносот; 

- име, презиме и потпис на купувачот;  

- одговорно лице на носителот на дозволата  (име  

презиме и потпис) и  

- место за сув жиг на Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање. 

(3) Формата и содржината  на испратницата од став 

(1) на овој член се дадени во Прилог 1  кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Испратниците за пуштање во промет на песок, 

чакал и и камен изваден од коритата и бреговите на 

површинските водни тела се со единствен сериски број 

и се заведуваат во Регистарот на издадени и оверени 

испратници (во натамошниот текст: Регистар). 

(2) Регистарот се води електронски или во форма на 

книга со тврди корици во А4 формат кој содржи еви-

денциски листови кои се нумерирани и  меѓусобно пов-

рзани. 

(3) Предната страна на Регистарот содржи: Грб на 

Република Македонија,  текст: Република Македонија, 

„Министерство  за  животна  средина и просторно пла-

нирање“, а во средината е отпечатен текст: „ Регистар 

на издадени и заверени испратници за пуштање во про-

мет на песок, чакал и и камен изваден од коритата и 

бреговите на површинските водни тела“. 

(4) Евиденциските листови од став (2) на овој член 

ги содржат следните податоци:  

- реден  број;   

- сериски број на испратницата (од-до);  

- име и презиме на носителотот  на дозволата;  

- број и датум  на издадената  дозвола; 

- датум и потпис на лицето кој  ја  примил испрат-

ницата;  

- датум и  потпис на лицето кој ја  предал испратни-

цата;  

- забелешка;  

- број, датум и година и  

- име, презиме и потпис на овластеното лице. 

 (5) Формата и содржината на Регистарот се дадени 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр.07-7588/1 Министер за животна средина 

10 јули 2014 година и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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Врз основа на член 142-в став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11 ,44/12, 23/13 и 163/13, министерот за животна средина и просторно планирање, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИКОТ  

ЗА ИЗВАДЕНОТО КОЛИЧЕСТВО НА ПЕСОК, ЧАКАЛ И КАМЕН ОД КОРИТАТА И  

БРЕГОВИТЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДНИ ТЕЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот и начинот на водење на дневникот 

за изваденото количество на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела. 

 

Член 2 

(1) Дневникот за изваденото количество на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските 

водни тела (во понатамошниот текст: Дневник) се води во форма на книга во А4 формат, со тврди корици на 

евиденциски  листови кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.  

(2) Формата и содржината на образецот на Дневникот се дадени во Прилог  кој е составен дел од овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

(1) Дневникот се води во пишана форма од започнувањето до завршувањето со  вадење на песок, чакал и 

камен од коритата и бреговите на површинските водни тела.  

(2) Податоците запишани во Дневникот треба да бидат усогласени со издадената дозвола за вадење на пе-

сок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела. 

(3) Записите во Дневникот се внесуваат секој ден со хемиско пенкало, а се заверува со потпис од лицето за-

должено за водење на Дневникот и од овластено лице на водостопанството односно единиците на локална са-

моуправа.  

(4) Неточните или погрешно внесени записи се прецртуваат на начин со  што се овозможува да се прочита 

нивната содржина и се заверуваат со потпис од лицето задолжено за водење на Дневникот и од овластеното 

лице на водостопанството односно единиците на локална самоуправа. 

(5) Лицето задолжено за водење на Дневникот  на дневна основа го евидентира количеството на изваден 

материјал за секој попречен профил поединечно, дефиниран со стационажата, односно со координати согласно 

техничката документација.  

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и начи-

нот на водењето на дневник за вадење песок чакал и камен („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.17/99). 

 

Член 5 

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

Македонија”.  

 

        Бр.07-7589/1                                           Министер  за животна средина 

 10 јули 2014 година                                          и просторно планирање, 

           Скопје                                          Нурхан Изаири, с.р. 

 

3195. 
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Врз  основа на член 142 став (6) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11 ,44/12, 23/13 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планира-

ње, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВАДЕЊЕ НА ПЕСОК,  

ЧАКАЛ И КАМЕН ОД КОРИТАТА И БРЕГОВИТЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДНИ ТЕЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на дозволата за вадење на песок, 

чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела. 

 

Член 2 

Дозволата за вадење на  песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела се из-

дава  на образец во А4 формат, на хартија во бела боја  во три оригинални примероци.  

Формата и содржината на образецот на дозволата од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е соста-

вен дел од овој  правилник.  

 

Член 3 

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

Македонија”.  

 

        Бр.07-7590/1                                              Министер за животна средина 

  10 јули 2014 година                                              и просторно планирање, 

             Скопје                                               Нурхан Изаири, с.р. 

 

3196. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3197. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 15.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Васил Стефанов, судија на Апелационен суд Штип, со 
навршување на 64 години на  30.6.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то -  15.7.2014 година.  

 
Бр. 07-1319/1 Судски совет 

15 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3198. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 15.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Слободанка Радивчева, судија на Основниот суд Би-
тола, со навршување на 64 години на 14.6.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 15.7.2014 година.  

 
Бр. 07-1320/1 Судски совет 

15 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3199. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на 
ден 15.7.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Елисавета Димитрова, судија на Основниот суд Скопје 2 
Скопје, со навршување на 64 години на 3.7.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 15.7.2014 година.  

 
Бр. 07-1321/1 Судски совет 

15 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

3200. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Бранка Илиевска, судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје, поради нестручно и несовесно вршење на суди-
ската функција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот 
за судовите.  

 
Бр. 07-1345/1 Судски совет 

17 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
___________ 

3201. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 31 став 1 алинеја 3 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 60/06, 69/06, 150/10 и 100/11) а во вр-
ска со член 3 став 1 точка 7 и член 28 од Законот за 
определување на услов за ограничување за вршење на 
јавна функција, пристап на документи и објавување на 
соработката со органите на државната безбедност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
86/2012), на седницата одржана на ден 15.7.2014 годи-
на го донесе следното 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на вршење на судиската 

функција  на Драги Билески, судија на Основниот суд 
Кичево, поради исполнување на условот со кој се огра-
ничува вршењето на јавна функција. 

 
Бр. 07-1347/1 Судски совет 

17 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
___________ 

3202. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006 и 
150/2010), објавува 

          
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Aпелационен суд 

Скопје; 
- За избор на претседател на Основен суд Виница и 
- За избор на претседател на Основен суд Делчево. 
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Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-
не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 
совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-1076/1 Судски совет 

30 мај 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

3203. 
Врз основа на член 31 став 2 точка 26, а во врска со 

членовите 86 и 88 ставовите 1 и 3 од Изборниот зако-
ник („Службен весник на Република Македонија“ број 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13 и 34/13 и 14/2014), а во врска со 
Одлуката на Собранието на Република Македонија за 
надоместокот на трошоците  на учесниците во  избор-
ната кампања од чија листа на кандидат е избран прет-
седател на Република Македонија за 2014 година  и на 
учесниците во изборната кампања од чии листи на кан-
дидати не е избран кандидат за претседател на Репуб-
лика Македонија, број 07-2759/1 од 10 јули 2014 годи-
на („ Службен весник на Република Македонија“ број 
104/2014), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 16 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА  НАДОМЕСТОК НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМ-
ПАЊА ОД ЧИЈА ЛИСТА НА КАНДИДАТ Е ИЗ-
БРАН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА И НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА 
КАНДИДАТИ НЕ Е ИЗБРАН КАНДИДАТ ЗА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Надоместокот на трошоците на учесниците во из-

борната кампања од чија листа на кандидат е избран 
претседател  на Република Македонија  за 2014 година  
се исплатува и тоа на: 

  Ѓорѓе Иванов, во висина од 15 денари по добиен 
глас, што изнесува: 

- 534.910 добиени гласови X 15 = 8.023.650 денари. 
II. Надоместокот на трошоците на учесниците во  

изборната кампања од чии листи на кандидати не е  из-
бран кандидат за претседател на Република Македо-
нија, кои освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број гла-
сови од излезените граѓани на ниво на Република Ма-
кедонија, се исплатува и тоа на: 

1. Стево Пендаровски - 398.077 добиени гласови X 
15 = 5.971.155 денари,  

2. Иљаз Халими - 38.966 добиени гласови X 15 = 
584.490 денари, и 

3. Зоран Поповски-31.368 добиени гласови X 15 = 
470.520 денари. 

III. Износот од надоместокот од точка I и II на оваа 
одлука се исплатува согласно Одлуката на Собранието 
на Република Македонија за надоместокот на трошоци-
те  на учесниците во  изборната кампања од чија листа 
на кандидат е избран претседател на Република Маке-
донија за 2014 година  и на учесниците во изборната 
кампања од чии листи на кандидати не е избран канди-
дат за претседател на Република Македонија, број 07-
2759/1 од 10 јули 2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 104/2014), на трансакциски-
те сметки на организаторите на изборна кампања дос-
тавени до Државната изборна комисија со назнака „за 
Изборна кампања за претседателски избори 2014“. 

IV. Се задолжува Секторот за финансиски прашања 
да ја спроведе оваа одлука. 

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

 
Бр. 07-2842/1 Претседател 

16 јули 2014 година на Државната изборна комисија, 
Скопје Никола Рилкоски, с.р. 

___________ 

3204. 
Врз основа на член 31 став 2 точка 26, а во врска со 

членовите 86 и 88 ставовите 1 и 3 од Изборниот зако-
ник („Службен весник на Република Македонија“ број 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 
54/11, 142/12, 31/13 и 34/13 и 14/2014), а во врска со 
Одлуката на Собранието на Република Македонија за 
надоместок на трошоците на учесниците во изборната 
кампања од чии листи на кандидати се избрани прате-
ници во Собранието На Република Македонија и на 
учесниците во изборната кампања од чии листи на кан-
дидати не се избрани пратеници во Собранието На Ре-
публика Македонија, број 07-2760/1 од 10 јули 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ број 
104/2014)Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 16 јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ОДРЖАНИ НА 27 АПРИЛ 2014 ГОДИ-
НА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА 
КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ 
СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ОРГАНИ-
ЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ 
ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НЕ Е ИЗБРАН ПРАТЕ-
НИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, А КОИ ОСВОИЛЕ НАЈМАЛКУ 1,5% ОД 
ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГЛАСОВИ ОД ИЗЛЕЗЕНИ-
ТЕ ГРАЃАНИ НА НИВО НА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 

 
I. Надоместокот на трошоците на организаторите на 

изборната кампања за Предвремените избори за прате-
ници во Собранието на Република Македонија одржа-
ни на 27 април 2014 година од чии листи на кандидати 
се избрани пратеници во Собранието на Република Ма-
кедонија се исплатува и тоа на: 

 
1. ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО 
ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СР-
БИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД 
МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, СТРАН-
КА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, 
ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, РАБОТ-
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НИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛ-
НО ОБЕДИНУВАЊЕ, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, 
ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МА-
КЕДОНИЈА, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-
ЕГЕЈ-ПИРИН, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОК-
РАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДО-
НИЈА, ВМРО-ДП (ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАР-
ТИЈА), ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ДЕМОКРАТСКА 
ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СИ-
ЛИ НА РОМИТЕ,  ДЕМОКРАТСКА  БОШЊАЧКА  
ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ 
НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РО-
МИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, РОМИ 
ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА), 

- 481.615 добиени гласови X 15 денари = 7.224.225 
денари, 

2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕ-
ДОНИЈА - СДСМ, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА - НСДП, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА-ЛДП, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА-
ОМ, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МА-
КЕДОНИЈА-ПДТ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ - ПЦЕР, СРПСКА 
СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА - ССМ, ДЕМОКРАТ-
СКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА-
ДСВМ И САНЏАЧКА ЛИГА-СЛ,  

- 283.955 добиени гласови X 15 денари = 4.259.325 
денари 

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА –
ДУИ,  

- 152.255 добиени гласови X 15 денари = 2.283.825 
денари, 

4. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ –
ДПА,  

- 65.214 добиени гласови X 15 денари = 978.210 де-
нари 

5. КОАЛИЦИЈА ГРОМ, 
- 30.849 добиени гласови X 15 денари=462.735 де-

нари, 
6. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА-

НДП, 
-14.691 добиени гласови X 15 денари=220.365 де-

нари. 
II. Надоместокот на трошоците на организаторите 

на изборната кампања за Предвремените избори за пра-
теници во Собранието на Република Македонија од-
ржани на 27 април 2014 година од чии листи на канди-
дати не е избран пратеник во Собранието на Република 
Македонија, а кои освоиле најмалку 1,5% од вкупниот 
број на гласови од излезените граѓани на ниво на из-
борна единица се исплатува и тоа на: 

1. ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (ВМРО - НП), 
- 8.975 добиени гласови X 15 денари = 134.625 де-

нари 
2. ДОСТОИНСТВО ЗА МАКЕДОНИЈА, 
- 50 добиени гласови X 15 денари=750 денари. 
III. Износот од надоместокот од точка I и II на оваа 

одлука се исплатува согласно Одлуката на Собранието 
на Република Македонија за надоместок на трошоците 
на учесниците во изборната кампања од чии листи на 
кандидати се избрани пратеници во Собранието На Ре-
публика Македонија и на учесниците во изборната 
кампања од чии листи на кандидати не се избрани пра-
теници во Собранието На Република Македонија, број. 
07-2760/1 од 10 јули 2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ број 104/2014), на трансакцис-
ките сметки на организаторите на изборна кампања 
доставени до Државната изборна комисија со назнака 
„за Изборна кампања за Предвремени парламентарни 
избори 2014“. 

IV. Се задолжува Секторот за финансиски прашања 
да ја спроведе оваа одлука. 

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

 
Бр. 07-2843/1 Претседател 

16 јули 2014 година на Државната изборна комисија, 
Скопје Никола Рилкоски, с.р. 

___________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3205. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 9 т. 3 и член 48 став 1 од  Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен  весник РМ“ бр.150/07), на сво-
јата шеесет и четврта седница одржана на 16.7.2014   
година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

Стефче Тасевски роден 19.5.1956 година, избран на 
20.7.2009 година за  јавен обвинител во Основното  јав-
но обвинителство Битола со траен мандат, му се ут-
врдува престанок на функцијата јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство Битола, поради сторе-
ни кривични дела Примање награда за противзаконито 
влијание по член 359 ст.7 в.в ст.3 и ст.2 в.в член 45 од 
КЗ и Злоупотреба на службена положба и овластување 
од член 353 ст.1 од КЗ, кои го прават недостоен за 
вршење на функцијата јавен обвинител согласно член 
48ст.1 од Законот за Совет на јавните обвинители на 
Република Македонија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 
престанува заклучно со 13.5.2014 година. 

  
III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ке се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
СОР  бр. 10/14 Совет на јавните обвинители 

16 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
___________ 

3206. 
Советот на Јавните обвинители на Република 

Македонија, согласно член 18 став 3 од Законот за 
Јавното обвинителство („Службен  весник РМ“ бр. 
150/07) на одржаната шеесет и четврта седница  на ден  
16 јули 2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

 
I 

Лидија Раичевиќ Вучкова јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство Скопје, упатена на 
1.2.2014 година, со Одлука А.бр.39/14-5 да ја врши 
должноста јавен обвинител за време до 6 (шест) месеци 
во Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција, и се продолжува за 
уште 6 (шест) месеци да ја ишвршува функцијата јавен 
обвинител во Основното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција 
почнувајќи од 1.8.2014 до 1.2.2015 година.     
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II 
Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното 

донесување на 1.8.2014 година. 
  
Бр. 07-253/1 Совет на јавните обвинители 

16 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
___________ 

3207. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 19 став 1 од Законот за Јавното 
обвинителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07) на 
одржаната шеесет и четврта  седница  на ден 16.7.2014 
година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА ВРЕМЕНО 
УПАТУВАЊЕ ВО ДРУГО ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛ-

СТВО НАЈМНОГУ ДО  6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ 
 

I 
Љубомир Лапе  јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Куманово, времено се упатува, да ја 
врши должноста Основен јавен обвинител, за време 
најмногу до 6 (шест) месеци на Основното јавно обви-
нителство Крива Паланка, поради вонредно зголемени-
от обем на работата во Основното јавно обвинителство 
Крива Паланка,  почнувајќи од 25.7.2014 до 25.1.2015 
година.    

 
II 

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното до-
несување на 25.7.2014 година. 

  
Бр. 07-2541/1 Совет на јавните обвинители 

16 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
___________ 

                                                                     

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3208. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трго-
вија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, за влегување во сила  на лиценца за производ-
ство на електрична енергија на седницата одржана на 
ден 17.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштво за трговија, производство 

и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. Никола Парапунов бр.27 л/1-48 Скопје, за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „РА-
ЛЕВ СОЛАР“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-56/14 од 
16.6.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 94/14) 
влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 Бр. 07-56/14  
17 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија, производство и услуги РА-

ЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола 
Парапунов бр.27 л/1-48 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
17.07.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
17.07.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 184.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6836810 
 
7. Единствен даночен број – 4057012519962 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, 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 фотонапонска електроцентрала „РАЛЕВ 
СОЛАР“ на КП бр. 1226/43 КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

 
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.  
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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 Друштво 
за трговија, производство и услуги РАЛЕВ СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов 
бр.27 л/1-48 Скопје, (во понатамошниот текст: носител 
на лиценцата) и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. 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 извештаи. 
 
14. 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 задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. 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. 

 
17. 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, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. 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 Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична 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-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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20. 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 превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 
1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „РАЛЕВ 

СОЛАР“  со  планирана моќност од 49,68 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2014 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   40 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 216 x 230 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул - CHN 60P 230 Wp, Chinaland 
Solar Energy, Кина; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 230 Wp, 
- Напон на модул: 29,5 V, 
- Струја на модул: 7,80 A, 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,68 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Diehl Platinium 16000R3; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: AC  15 kW x 3. 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија – 

58.316 kWh –  годишно 
____________ 

3209. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трго-
вија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ 
Кавадарци, за влегување во сила  на лиценца за произ-
водство на електрична енергија на седницата одржана 
на ден 17.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштво за трговија, производство 

и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со се-
диште на ул. ЈНА бр.26 Кавадарци, за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „ПЕТРОВ СО-
ЛАР“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-57/14 од 
16.6.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 94/14) 
влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-57/14  

17 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија, производство и услуги ПЕТ-

РОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. 
ЈНА бр.26 Кавадарци 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
17.07.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
17.07.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 185.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6836372 
 
7. Единствен даночен број – 30620140001596 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, 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 фотонапонска електроцентрала „ПЕТ-
РОВ СОЛАР“ на КП бр. 1226/44 КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија. 

 
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.  
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12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите 

за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво за 
трговија, производство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДОО-
ЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. ЈНА бр.26 Кавадарци, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и него-
вото учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. 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 извештаи. 
 
14. 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 задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-
ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. 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. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до произ-

водните единици и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. 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 Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. 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 превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 
1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „ПЕТРОВ 

СОЛАР“  со  планирана моќност од 49,68 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2014 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   40 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 216 x 230 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – CHN 60P 230 Wp, Chinaland 
Solar Energy, Кина; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 230 Wp, 
- Напон на модул: 29,5 V, 
- Струја на модул: 7,80 A, 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,68 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор –Diehl Platinium 16000R3; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: AC 15 kW x3. 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 
7. очекувано производство на електрична енергија – 

58.316 kWh –  годишно 

3210. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВ-
ЧАНИ с.Вевчани Вевчани, на ден 14.7.2014 година, до-
несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 80/13 од 29.07.2013 година, на Друштвото 
за производство трговија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ 
с.Вевчани Вевчани, се продолжува до 29.1.2015 го-
дина. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-80/13  

14 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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