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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2499. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана 27.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД  

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-

ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 

ДРУШТВОТО  ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА   

„ХИДРО ОСОГОВО"  ДОО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучу-

вање договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македо-

нија со намена за изградба на мала хидроелектрична 

централа согласно Решението бр. 29-144/5 од 

31.1.2014 година за одобрување на Локална урбани-

стичка планска документација за изградба на МХЕЦ  

„Станечка река 1" на КП бр.587 во КО Станци, оп-

штина Крива Паланка со непосредна спогодба со 

Друштвото за производство и трговија „ХИДРО 

ОСОГОВО" ДОО Скопје (ЕМБС:6811078), со седи-

ште во Скопје, бул. „Св.Климент Охридски“ бр. 30 

Центар, за градежното земјиште кое се наоѓа на ГП 

бр.1.1 формирана од КП бр.587 КО Станци во место 

викано Ораничка, со површина од 508 м2 евиденти-

рано во Имотен  лисг  број 121 KO Станци. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3582/1 Заменик на претседателот 

27 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2500. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ 6р.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-

ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 

ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА  

„ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија со 

намена за изградба на мала хидроелектрична централа 

согласно Решението бр. 29-145/4 од 31.1.2014 година за 

одобрување на Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на МХЕЦ „Станечка река 2“ на 

КП бр.2586 во КО Крива Паланка , општина Крива Па-

ланка со непосредна спогодба со Друштвото за произ-

водство и трговија „ХИДРО ОСОГОВО“ ДОО Скопје 

(ЕМБС:6811078), со седиште во Скопје, бул. „Св.Кли-

мент Охридски" бр.30 Центар, за градежното земјиште 

кое се наоѓа на ГП бр.1.1 формирана од КП бр.2586 КО 

Крива Паланка во место викано Чепрљино, со површи-

на од 603 м2 евидентирано во Имотен лист број 1576 

КО Крива Паланка. 

 

Член  2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3582/2 Заменик на претседателот 

27 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2501. 

 

 

 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ   

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврду-

ваат работите за изработка на геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за изработка на ну-

мерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела, која се наоѓа на КП број 2233/2, 

КО Струга, евидентирана во Имотен лист број 11990, кое согласно Извод од детален урбанистички план за 

УЕ-4 Струга Запад бр.07-240/5 од 21.2.2003 година е со намена за изградба на зеленило. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

        Бр. 42-3603/1                                              Заменик на претседателот 

   27 мај 2014 година                                              на Владата на Република 

            Скопје                                                  Македонија, 

                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2502. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И  ВОДОСТОПАНСТВО 

 

Член 1 

Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за  давање на трајно користење на недвижни ствари на Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство („Службен весник на Република Македонија“  

бр.185/2013). 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

  

       Бр. 42-3926/1                                           Заменик на претседателот 

  27 мај 2014 година                                           на Владата на Република 

          Скопје                                              Македонија, 

                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 

27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

2503. 
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       Бр. 42-3831/1                                             Заменик на претседателот 
  27 мај 2014 година                                             на Владата на Република 
          Скопје                                            Македонија, 

                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 6 став (2) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13, 106/13 и 137/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 27.5.2014 година, донесе  

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се утврдува вкупната површина на земјоделското земјиште  кое е предмет на продажба, 

максималната и кумулативаната површина на земјоделското земјиште кое може да биде предмет на продажба, 

површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба парцелизи-

рано во блокови со површина до 10 хектари, површината на земјоделското земјиште во државна сопственост 

кое ќе биде предмет на продажба парцелизирано во блокови со површина над 10 хектари, катастарски подато-

ци содржани во имотен лист за земјоделското земјиште, намена на земјиштето, податоци за тоа дали има склу-

чено договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сосптвеност, податоци за времетраење на закупот 

доколку го има, службеност или други товари, состојба во која се наоѓа земјоделското земјиште и условите за 

продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост согласно член 21 од Законот за продажба на зем-

јоделското земјиште во државна сопственост. 

 

Член 2 

Вкупната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост изнесува 210.000 хектари. 

Вкупната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на Годишната програма за 

продавање на земјоделско земјиште во државна сопственост изнесува 164ха 42ар 23м2. 

 

Член 3 

Максималната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се продаде на 

едно физичко лице, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 20% од  вкупната 

површина на земјоделско земјиште кое е предмет на продажба согласно оваа годишна програма. 

Кумулативната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се продаде на 

едно физичко лице, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 10% од  вкупната 

површина на земјоделско земјиште во државна сопственост во Република Македонија. 

 

Член 4 

Податоците за земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба со површина на 

блок до 10 хектари, содржани во имотните листови се: 

2504. 
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2505. 
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 

за давање на трајно користење на движна ствар на 

Службата за општи и заеднички работи на Владата на 

Република Македонија објавена во „Службен весник на 

Република Македонија“ бр.72/2014 направена е тех-

ничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А  

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР 

НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-

ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Во членот 1 став 1, наместо регистарската ознака 

„SK-408-АА“ треба да стои регистарската ознака  „SK-

778-LZ“. 

 

Бр. 42-1997/2 Од Владата на Република 

29 мај 2014 година Македонија, 

Скопје  

  

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2506. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и 

член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски 

совет на Република Македонија („Службен весник на 

РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија на редовната 180-та седница одржана 

на ден 30.5.2014 година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

ОСНОВЕН СУД  СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 

За судии поротници на Основен суд  Скопје 1 Скоп-

је се избрани:  

1. МАЈА ПЕТАР АНДРЕЕВСКА 

2. АТИНА ВАСИЛИС ФАРЦАЛА АНДРЕЕВСКА 

3. БЛАГИЦА ПЕТАР АНЃЕЛОВСКА 

4. НАТКА КРУМЕ БЛАЖЕВСКА 

5. МАРИЈАНА СТРАХИЛ БОГОЈЕВСКА 

6. НАТАША ЈОВАН БРСАКОВСКА ЈОШЕВСКА  

7. МИЛАН АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВСКИ 

8. СТОЈЧО АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ 

9. ЛИЉАНА СТАНОМИР ГАВРИЛОВСКА 

10. УБАВКА АЛЕКСАНДАР СПАСОЈЕВИЌ 

11. КРИСТИНА МИРЧЕ ДАНЕВСКА  

12. ИВАН ТОМИСЛАВ ДИМИТРИЈЕВСКИ 

13. ЕЛИЗАБЕТА ПЕТАР ДИМИТРОВСКА 

14. ЃЕРМАН НЕЧО ЃОРЃИЕВСКИ 

15. ЕЛИЦА СТЕФКО ИЛИОВСКА 

16. ЗОРКА ПЕТРЕ ЈОВЧЕВСКА 

17. СУЗАНА САЛАХУДИН ФИЛИЌ 

18. ЗОРИЦА СОФРОНИ КАРАФИЛОСКА 

19. МАРИНА БОЖИДАР ПАНЧЕВСКА 

20. СТОЈАНКА ГЕОРГИ КОЛЕВА 

21. МИЛЕНА ДУШАН КРСТЕВСКА  

22. ДАНИЕЛА САНДЕ КАРАПАНЏА 

23. ТАЊА ЗОРАНЧО КУЗМАНОВСКА 

24. ИВАНА ЗОРАН КУЛИНБАНОВА 

25. ДАРКО ТОДОР МИТРОВИЌ 

26. ЛЕПА БОЖИН МИТРЕСКА 

27. ИВА ГОРАН НАНЕВСКА 

28. ВЕЛИКА РИСТО НАУМОВСКА 

29. ЖАНИНА МИЛАН НЕДКОВА 

30. ВЕСНА СТАНИША НИКОЛОВСКА 

31. ХРИСТИНА РИСТО НИЧОВСКА 

32. МИНЕЛА РАФЕТ ОСМАНОВИЌ 

33. СУЛТАНА АНАСТАСИС ПОПОВИЌ 

34. ВЕРА СРБОЉУБ  РИСТИЌ 

35. СОЊА ЃОРЃИ САМАРСКА-СМИЛЕСКА 

36. НЕНА ДРАГАН СПАСОВ 

37. ВЕСНА ЉУБОМИР СТЕФАНОВСКА 

38. КОСТАДИН КРСТО СТОЈЧЕВСКИ 

39. ИВАН ДРАГИ ТАШЕВ 

40. КАТИЦА ДРАГАН ТЕМЕЛКОВСКА 

41. ЕЛЕНА ВЛАДИМИР ТЕМОВСКА 

42. ВЛАДИСЛАВ ДРАГОСЛАВ ТЕНТОВ 

43. СУЗАНА САНДЕ ШАРКОВСКА 

44. ВЕСНА АЛЕКСАНДАР КОТЕСКА АТАНА-

СОВСКА. 

Оваа одлука влегува во сила 30.5.2014 година. 

 

Бр. 07-1084/1 Судски совет 

30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

2507. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 

алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-

нија на редовната 180-та седница одржана на ден 

30.5.2014 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 

 

За судии поротници на Основен суд  Гевгелија се 

избрани:  

1. ХРИСТИНА МИТЕВСКА 

2. ЦВЕТАНКА КРАЛЕВА 
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3. АНГЕЛ СТОЈАНОВ 

4. САШКО ЈАНЧЕВ 

5. ДИМИТАР РИСТОВ 

6. ЗЛАТА БЕЛЧОВСКА 

7. КОСТАДИНКА СТОЈАНОВА 

8. ВЕРИЦА АПОСТОЛОВА  

9. ВАСКА ЗАЈКОВА. 

Оваа одлука влегува во сила 30.5.2014 година. 

 

Бр. 07-1085/1 Судски совет 

30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

2508. 

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 30.5.2014 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Љупка Арсениевска, судија на Апелациониот суд 

Скопје, со навршување на 64 години на 09.05.2014 го-

дина.  

Решението влегува во сила oд 2.6.2014 година.  

 

Бр. 07-1079/1 Судски совет  

 30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

2509. 

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  30.5.2014 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Мирјана Дуковска, судија на Апелациониот суд 

Скопје, со навршување на 64 години на 22.4.2014 го-

дина.  

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.  

 

Бр. 07-1080/1 Судски совет  

 30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

2510. 

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 30.5.2014 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Нада Милчевска, судија на Основен суд Скопје 2 

Скопје, со навршување на 64 години на 16.04.2014 го-

дина.  

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.  

 

Бр. 07-1081/1 Судски совет  

 30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

2511. 

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 30.5.2014 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Киро Стефанов, судија на Основен суд Кочани, со нав-

ршување на 64 години на  22.5.2014 година.  

Решението влегува во сила од 2.6.2014 година.  

 

Бр. 07-1082/1 Судски совет  

 30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
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2512. 

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 30.5.2014 година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Блаже Трпевски, судија на Апелациониот суд Скопје, 

со навршување на 64 години на 25.05.2014 година.  

Решението влегува во сила oд 02.06.2014 година.  

 

Бр. 07-1083/1 Судски совет  

 30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

2513. 

Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010 и 100/2011), 

Претседателот на Судскиот совет на Република Маке-

донија, објавува 

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУ-

ДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ  БИТОЛА 

 

На огласот може да се пријави секој судија кој во 

моментот на објавувањето на огласот врши судиска 

функција и кој ги исполнува следните услови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и  

- да има позитивни оцени во последните 3 (три) го-

дини во вршењето на судиската функција дадени од 

страна на Советот.  

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат 

писмено до Советот.  

Кон пријавата кандидатите поднесуваат: 

- потврда за судиски стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 

- оцени за резултатите од работењето за последните 

3 (три) години издадени од Советот и 

- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за судии и јавни 

обвинители. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 07-1077/1 Судски совет 

30 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

                                        

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2514. 

Врз основа на член 219 од Законот за општа управ-

на постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/20005, 

110/2008 и 51/2011) и член 88 став 1 точка в) и член 

184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 

постапувајќи по Барањето број 08-286/1 од 3.3.2014 го-

дина и Барањето број 01-721/1 од 23.5.2014 година на 

Македонската берза АД Скопје, на седницата одржана 

на ден 27.5.2014 година, донесе 

  

Д О П О Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на Одлуката бр. 02-272/1 од 

27.2.2014 година за изменување и дополнувања на Та-

рифникот за висината на надоместоците на Македон-

ската берза АД Скопје и Одлуката бр. 02-720/1 од 

23.5.2014 година за измени на Одлуката бр. 02-272/1 за 

измени и дополнувања на Тарифникот за висината на 

надоместоците на Македонска берза АД Скопје.  

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје да 

достави пречистен текст на Тарифникот за висина на 

надоместоците на Македонска берза АД Скопје до Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија. 

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

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

Бр. УП1 08-30 Комисија за хартии од вредност 

27 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 87                                                                                            2 јуни 2014 
 

2515. 

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 2 и 

член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за 

хартии од вредност АД Скопје број 03-2165/1 од 

22.4.2014 година, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

27.5.2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на Одлуката број 03-2165/2 од                  

22.4.2014 година за изменување и дополнување на Та-

рифата на услугите што ги врши Централниот депози-

тар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во 

работата на Депозитарот и корисниците на неговите 

услуги, донесена на седницата на Одборот на директо-

ри на Централниот депозитар за хартии од вредност 

АД Скопје, одржана на ден 16.4.2014 година. 

2. Се задолжува Централниот депозитар АД Скопје 

да достави до Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија пречистен текст на Тарифата на 

услугите што ги врши Централниот депозитар АД 

Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и ко-

рисниците на неговите услуги. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-64 Комисија за хартии од вредност 

27 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2516. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 

7/08, 57/10, 135/11, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) поста-

пувајќи по Барањето на брокерската куќа Иново Бро-

кер АД Скопје бр. УП1 08-65 од 2.5.2014 година на 

седницата одржана на ден 27.5.2014 година, донесе  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава времена согласност за именување на То-

мо Томовски, дипломиран економист,  за  вршител на 

должност директор на брокерската куќа Иново Брокер 

АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Томо Томовски за 

вршител на должност директор на брокерската куќа 

Иново Брокер АД Скопје, се дава до 10.11.2014 година, 

согласно Одлука бр. 02-08 од 28.4.2014 година донесе-

на од Одборот на директори на брокерската куќа Ино-

во Брокер АД Скопје, Барањето за давање согласност 

за именување на вршител на должност-директор на ов-

ластено правно лице бр. УП1 08-65 од 2.5.2014 година 

и согласно член 12 од Правилникот за начин и постап-

ката на давање согласност за именување директор на 

овластено правно лице за вршење услуги со хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006 и 

81/2014). 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 

разрешување на лицето Томо Томовски од функцијата 

извршен член на брокерската куќа Иново Брокер АД 

Скопје, со денот на одземање на согласноста за дире-

ктор од страна на Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија и во други случаи утврдени со 

закон. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-65 Комисија за хартии од вредност 

27 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2517. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 35 и 36 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 40 став 3 

од Законот за девизно работење („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 

81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната 

банка на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ЗА ТРАНСАКЦИИ СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и поста-

пката на известување на резидентите до Народната 

банка на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Народната банка) за трансакциите извршени со 

нерезиденти. 

2. Резидентите се должни да известуваат за: 

- состојбата и промените на сметките на резиденти-

те во странство; 

- состојбата и промените на евиденциските сметки 

за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски 

со нерезиденти; 

- состојбата и промените на побарувањата и об-

врските од комерцијално работење со нерезиденти;  

- состојбата и промените на капиталот и на ме-

ѓукомпанискиот долг на капитално-поврзаните субјек-

ти врз основа на вложувања во и од странство;  
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- состојбата и промените на побарувањата од и об-

врските кон нерезиденти од трансакции со хартии од 

вредност; 

- извозот и увозот на стоки; 

- платниот промет со странство; и 

- други промени на побарувањата од и обврските 

кон нерезиденти, коишто влијаат врз ставките на плат-

ниот биланс. 

3. За потребите на оваа одлука, поимот „состојба на 

побарувањата и обврските“ се однесува на износот на 

средствата и обврските на почетокот, односно на кра-

јот на извештајниот период. 

Промените на побарувањата и обврските ги вклучу-

ваат сите трансакции настанати во извештајниот пе-

риод, како и промените настанати во обемот на побару-

вањата и обврските како резултат на курсни разлики, 

ценовни промени и останати промени. 

4. Известувањето за трансакциите со нерезиденти 

може да се врши непосредно и посредно.  

Непосредното известување претставува директно 

известување од страна на резидентите коишто имаат 

трансакции со нерезиденти, преку доставување соодве-

тен извештај до Народната банка.  

Посредното известување претставува известување 

од страна на други лица, кои не учествувале непосре-

дно во трансакциите со нерезиденти, но доставуваат 

извештаи до Народната банка за извршените трансак-

ции, согласно со информациите со кои располагаат.  

5. За потребите на оваа одлука кај непосредното из-

вестување, известувачи се сите резиденти кои врз осно-

ва на трансакции со нерезиденти имаат промени во 

состојбата на побарувањата од или обврските кон нере-

зиденти.  

6. По исклучок на точка 5 од оваа одлука, за потре-

бите на известувањето за состојбата и промените на од-

редени видови побарувања и обврски од трансакциите 

со нерезиденти, предвидени во точка 2 став 1 алинеја 3, 

4 и 6, Народната банка може да ги определи известува-

чите врз основа на постапка за избор на примерок. 

Народната банка, еднаш годишно, врши избор на 

примерок на известувачи, по што писмено ги известува 

резидентите кои се избрани за известување. 

Писменото известување од претходниот став ги об-

врзува известувачите да доставуваат извештаи сѐ до 

нивното отповикување по пат на писмено известување 

од страна на Народната банка. 

Доколку во текот на годината се јави потреба за 

промена на примерокот, Народната банка може да ја 

повтори постапката за избор на примерок на известу-

вачи. 

7. Известувањето за трансакциите, предвидени во 

точка 2 став 1 алинеја 1, 2, 3 и 4 од оваа одлука, се 

врши непосредно, од страна на резидентите кои имаат 

трансакции со нерезиденти. 

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 али-

неја 5 од оваа одлука, во делот на трансакциите со хар-

тии од вредност тргувани на странски финансиски па-

зари, известувањето се врши непосредно и посредно. 

Посредното известување за инвеститорите: друштва за 

осигурување, инвестициски фондови и пензиски фон-

дови, во нивно име, го врши соодветниот регулатор. 

Точноста на доставените податоци и навременото из-

вестување претставуваат одговорност на инвестито-

рите.  

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 али-

неја 5 од оваа одлука, во делот на трансакциите со хар-

тии од вредност тргувани на домашни финансиски па-

зари, известувањето се врши посредно од страна на 

Централниот депозитaр за хартии од вредност.  

За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 али-

неја 6 и 7 од оваа одлука, известувањето се врши по-

средно преку извештаи коишто до Народната банка ги 

доставуваат: 

- овластените банки (за платниот промет со стран-

ство), и 

- Царинската управа на Република Македонија (за 

извозот и увозот на стоки и услуги). 

8. За точноста на податоците во извештаите се од-

говорни известувачите. Податоците во доставените из-

вештаи треба да бидат идентични со податоците во 

сметководствените прегледи, книговодствените испра-

ви и другата документација којашто известувачите се 

должни да ја приложат на увид, по барање на Народна-

та банка.  

Податоците во извештаите коишто се однесуваат на 

поединечните известувачи се од доверлив карактер. 

9. Гувернерот донесува упатства за спроведувањето 

на оваа одлука со кои се пропишуваат начинот, поста-

пката и роковите на известување, формата и содржина-

та на обрасците за известување за трансакциите со не-

резиденти. 

10. Со отпочнувањето со примена на оваa одлука, 

престануваат да важат  Одлуката за начинот и поста-

пката на известување за трансакции со нерезиденти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

74/12) и Одлуката за известување за работи со хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 53/02). 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува 1 август 2014 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-1/2014 на Народна банка на 

29 мај 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

2518. 

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и член 24 став 3 од Законот за девизното работе-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 

188/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ  

И ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и 

водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 41/07, 105/07, 78/08, 139/08 

и 87/12), во точка 10, ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и 

гласат:  

„Потврдата од став 1 на оваа точка може да се упот-

реби само за една уплата, независно од тоа дали се уп-

латува целокупниот износ наведен во потврдата, или 

помал износ од износот наведен во неа. Банката ја еви-

дентира еднократната уплата на ефективните странски 

пари на нерезидентна сметка, на оригиналната потврда 

и задржува фотокопија од неа во својата евиденција. 

За целите на спроведувањето на оваа одлука, пот-

врдата од ставот 1 на оваа точка важи пет работни дена 

од датумот на нејзиното издавање. 

Банката може да прима уплати на ефективни стран-

ски пари на нерезидентна сметка во странска валута 

без да се поднесе писмената потврда од ставот 1 на 

оваа точка, во следниве случаи: 

- во текот на еден месец, најмногу до износот за кој, 

согласно со прописите, при влегувањето во Република 

Македонија не се издава задолжително писмена пот-

врда, 

- ако средствата потекнуваат од непотрошените 

ефективни странски пари претходно повлечени од не-

говите сметки,  

- ако средствата потекнуваат од продажба на произ-

води на патници во авион. Овие средства може да се 

уплатат на сметката во странска валута од страна на 

авиокомпанијата - нерезидент којашто превезува пат-

ници од или во Република Македонија, или од друг не-

резидент врз основа на соодветен договор за преземање 

ефектива од оваа авиокомпанија и нејзина уплата на 

сметка. 

2. Во точка 11 став 1 алинеи 2 и 3, точката на крајот 

од реченицата се заменува со точка и запирка. 

По алинејата 3, се додава нова алинеја 4 којашто 

гласи: 

„- продажба на производи на патници во авион. 

Овие средства може да се уплатат на сметката во до-

машна валута од страна на авиокомпанијата - нерези-

дент којашто превезува патници од или во Република 

Македонија, или од друг нерезидент врз основа на со-

одветен договор за преземање ефектива од оваа авио-

компанија и нејзина уплата на сметка.“ 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

  Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-2/2014 на Народна банка на 

29 мај 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2519. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од 

Законот за данокот на додадена вредност („Службен 

весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 

114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 

начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 

надоместокот за задолжителни резерви на нафта и на-

фтени деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати („Службен весник на 

РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија, на седницата 

одржана на 2.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-

фтени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 41,578 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 42,929 

   

б) Дизел гориво                                       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 41,371 

 

в) Масло за горење                                ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 41,035 

   

г) Мазут                                                    ден/кг 

- М-1 НС                                                       до 33,995 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 80,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 82,00 



2 јуни 2014  Бр. 87 - Стр. 19 

 
 

б) Дизел гориво                                               ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 68,00 

 

в) Масло за горење                                         ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 57,00 

 

г) Мазут                                                            ден/кг 

- М-1 НС                                                         до 41,636 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 

освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 

(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-

ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа одлу-

ка. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 0,080 

б) Дизел гориво                                              ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,030 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 0,040 

 

г) Мазут                                                            ден/кг 

- М-1 НС                                                         до 0,050 

 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини                                     ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 0,890 

 

б) Дизел гориво                                              ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,300 

 

в) Масло за горење                                        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 0,300 

   

г) Мазут                                                           ден/кг 

- М-1 НС                                                         до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 21,973 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 21,892 

 

б) Дизел гориво                                               ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 12,227 

 

в) Масло за горење                                         ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 3,230 

   

г) Мазут                                                           ден/кг 

- М-1 НС                                                         до 0,100 

 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 
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Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.6.2014 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1260/1  

2 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2520. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО 

увоз-извоз Штип, за користење на повластена тарифа 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија, на седницата одржана на ден 

29.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на 

ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип, му се одобрува ко-

ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕУ-

РО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и со 

локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина 

Карбинци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со 

седиште на ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-148; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 

kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕУРО 

СОЛАР“, УП1 бр. 08-225/12 од 14.6.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-

цијата на фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СО-

ЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 

12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-59/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2521. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Штип, за користење на повластена тари-

фа на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија, на седницата одржана на ден 

29.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на 

ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип, му се одобрува 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-
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ја произведена од фотонапонската електроцентрала „ 

ЕСИ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW и 

со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина 

Карбинци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 

со седиште на ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-147; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ЕСИ СОЛАР“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 

kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕСИ 

СОЛАР“, УП1 бр. 08-224/12 од 14.06.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-

цијата на фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СО-

ЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 

12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-61/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2522. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1745/1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со лока-

ција на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Со-

пиште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-106; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1745/1“, УП1 бр. 08-148/12 од 

9.5.2013 година, односно во зависност од инсталирана-

та моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „Сончева електроцентрала 1745/1“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“.    

 

УП1 бр. 08-64/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2523. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1745/2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со лока-

ција на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Со-

пиште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-107; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1745/2“, УП1 бр. 08-149/12 од 

9.5.2013 година, односно во зависност од инсталирана-

та моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „Сончева електроцентрала 1745/2“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-66/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2524. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1745/3“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со лока-

ција на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопи-

ште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-108; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 



2 јуни 2014  Бр. 87 - Стр. 23 

 
 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1745/3“, УП1 бр. 08-150/12 од 

9.5.2013 година, односно во зависност од инсталирана-

та моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „Сончева електроцентрала 1745/3“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-68/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2525. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1745/7“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со лока-

ција на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопи-

ште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-117; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1745/7“, УП1 бр. 08-154/12 од 

14.6.2013 година, односно во зависност од инсталира-

ната моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „Сончева електроцентрала 1745/7“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-70/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2526. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 
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тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1745/8“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локаци-

ја на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-118; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1745/8“, УП1 бр. 08-155/12 од 

14.6.2013 година, односно во зависност од инсталира-

ната моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „Сончева електроцентрала 1745/8“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-72/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2527. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се одобрува користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од фотона-

понската електроцентрала „Сончева електроцентрала 

1782“ со инсталирана моќност од 124,5 kW и со лока-

ција на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Гор-

но Соње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- Друштво за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, 

Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-132; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Со-

ње, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 124,5 

kW (498 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 

електроцентрала 1782“, УП1 бр. 08-177/12 од 14.6.2013 

година, односно во зависност од инсталираната моќ-

ност и локацијата на фотонапонската електроцентрала 

„Сончева електроцентрала 1782“ се одобрува користе-

ње на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-74/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2528. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО 

увоз-извоз Штип, за издавање на решение за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија, 

на седницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на 

ул. „Киро Аџи Арсов“, бр.7, Штип, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„ЕУРО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 992,22 kW 

и со локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Оп-

штина Карбинци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со 

седиште на ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-148; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 

kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-58/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2529. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Штип, за издавање на решение за стек-

нување на статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 29.5.2014 годи-

на, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на 

ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип, му се издава ре-

шение за стекнување на статус на повластен произво-

дител на електрична енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија за фотонапонската електроцен-

трала „ЕСИ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 

992,22 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупи-

ште, Општина Карбинци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 

со седиште на ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-147; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ЕСИ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 992,22 

kW (4252 панели со моќност на панел од 235 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-60/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2530. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1745/1“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и 

со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општи-

на Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-106; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

   

УП1 бр. 08-63/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2531. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1745/2“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и 

со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општи-

на Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-107; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-65/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2532. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1745/3“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и 

со локација на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општи-

на Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-108; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-67/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2533. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1745/7“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и 

со локација на КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општи-

на Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-117; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-69/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2534. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1745/8“ со инсталирана моќност од 49,5 kW и 

со локација на КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општи-

на Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-118; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 72.500 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-71/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2535. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 29.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 

бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонската електроцентрала „Сончева електро-

централа 1782“ со инсталирана моќност од 124,5 kW и 

со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, 

КО Горно Соње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за производство и тр-

говија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

ул. „Дренак“ бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-132; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „Сончева електроцентрала 132“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Со-

ње, Општина Сопиште; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 124,5 

kW (498 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.412.000 kWh;  

- датум на престанок на важење на ова решение: 

29.5.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-73/14  

29 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2536. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ 

25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 11, 12 и 13 од Правил-
никот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање 
на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 138/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на ден 30-ти декември 2013 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н  

НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за ос-
тварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година. 

 
Член 2 

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 
правата од здравственото осигурување за 2014 година се утврдува на следните износи: 
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Член 3 

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 

правата од здравственото осигурување за 2014 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 

Бр.  02-299/4                                                                                                                            Управен одбор 

9 јануари 2014 година                                                                                                                    Претседател,                                                                                     

         Скопје                                                                                                                              Ангел Митевски, с.р.  
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Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013, 91/2013, 

187/2013, 43/2014 и 44/2014) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, донесување и изменување на 

годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 

правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2012) Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 27 март 2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА  

ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во утврдениот Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за ос-

тварување на правата од здравственото осигурување за 2014 година (број 02-299/4 од 9.1.2014 година), во чле-

нот 2, по редниот број 111, се додава следната табела: 

Член 2 

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

се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 

 

Бр. 02-5472/1                                                                                                                          Управен одбор 

31 март 2014 година                                                                                                           Заменик на претседателот,                                                                                     

         Скопје                                                                                                                              Ангел Митевски, с.р.  

2537.                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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