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МАКЕДОНИЈА
2633.
По извршеното срамнување со изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 21/18) направена е грешка поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Во членот 4 реченицата: „„Дисциплинска одговорност на работник по иницијатива на Народниот правобранител.“ треба да биде наслов на членот 184-а, а точката на крајот од реченицата не треба да стои. Во членот 184-а реченицата: „Случаи кога дисциплинската
одговорност не се исклучува.“ наместо став 2 на членот 184-а, треба да биде наслов на членот 184-б, а точката на крајот од реченицата не треба да стои.
Бр. 11-4137/2
18 јули 2018 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2634.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРБИЦА“,
С. СТАРИ ИСТЕВНИК, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – глина на локалитетот „Врбица“,
с. Стари Истевник, Општина Делчево, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на локалитетот „Врбица“, с. Стари Истевник, Општина Делчево бр. 24-84/4 од 24.1.2013 година
на Друштвото за производство и градежништво СДТРАНС ДООЕЛ Славе извоз - увоз с. Звегор Делчево,
престанува да важи заради истек на рокот за периодот
на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6019/1
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2635.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.7 „КИШИНО “ ВО ЛОВЕН РЕОН СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Кишино“
во ловен реон Свети Николе бр.42-6778/1 од 15.8.2014
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Здружение на ловци „Потполошка“ с. Петровец, Петровец, како Концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските
предвидени во Договорот за концесија на дивечот во
ловиштето бр.42-6778/1 од 15.8.2014 година и Законот
за ловството во однос на плаќањето на концесијата.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија,во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-6468/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2636.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 8 „ЏУМАЈЛИЈА“ ВО ЛОВЕН РЕОН СВЕТИ
НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр. 8 „Џумајлија“ во ловен реон Свети Николе бр. 42-6779/1 од
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15.8.2014 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Здружение на ловци
„Потполошка“ с.Петровец, Петровец, како Концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските во Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 42-6779/1 од 15.08.2014 година и Законот
за ловството во однос на плаќањето на концесијата.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-6468/2
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2637.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став (3) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 5 „ТАЖЕВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН МАКЕДОНСКИ
БРОД
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Тажево“
во ловен реон Македонски брод бр. 42-8923/1 од
17.10.2014 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Здружение на ловци „Потполошка“ с.Петровец, Петровец, како Концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските предвидени во Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 42-8923/1 од 17.10.2014 година
и Законот за ловството во однос на плаќањето на
концесијата.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија,во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
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Член 3
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-6468/3
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2638.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09,
82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15,
193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.7„КИШИНО“ ВО ЛОВЕН РЕОН
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.7 „Кишино“ во ловен реон Свети Николе се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој
дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат
со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6468/4
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2639.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09,
82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15,
193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР. 8 „ЏУМАЈЛИЈА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.8„Џумајлија“ во ловен реон Свети Николе се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој
дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат
со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6468/5
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2640.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР. 5 „ТАЖЕВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.5 „Тажево“ во ловен реон
Македонски Брод се дава на присилна концесија на
Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој
дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат
со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија".
Бр. 44-6468/6
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018
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2641.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/1
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.

Стр. 6 - Бр. 135

23 јули 2018

2642.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА РЕВИЗОРСКОТО
ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:
Реден број
1.

Назив на движна ствар
Теренско возило

Тип (модел)

Количина (парче)

SKODA YETI City Ambition 2.0 TDI 150 ks 4x4
Бр. на шасија: TMBLD45L1H6033013
Бр. на мотор: DFS 201816

1

Бр. на регистарски таблици: SK 2285 AO
Боја: бела
2.

Теренско возило

SKODA YETI City Ambition 2.0 TDI 150 ks 4x4
Бр. на шасија: TMBLD45L9H6033292
Бр. на мотор:DFS 202303

1

Бр. на регистарски таблици: SK 2296 AO
Боја: бела
3.

Патничко возило

SKODA RAPID Spaceback Ambition 1.6 TDI 115 ks
Бр. на шасија: TMBEE4NH4H4522504
Бр. на мотор: CXM 055087

1

Бр. на регистарски таблици: SK 2286 AO
Боја: бела
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Ревизорското
тело за ревизија на Инструментот за претпристапна помош.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со главниот ревизор за ИПА, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/2
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 7

2643.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 8 - Бр. 135

23 јули 2018

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 135

23 јули 2018

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 135

23 јули 2018

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 135

23 јули 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата за
храна и ветеринарство.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/3
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 15

2644.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:
Реден број

Назив на движна ствар

Тип (модел)

Количина
(парче)
3

1.

Сервер

Fujitsu - PRIMERGY RX2520 M1

2.

Софтвер за виртуeлизација

3.

Сервер со видео картица за снимање
со високи перформанси

4 x Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
x64
FUJITSU Workstation CELSIUS C740

4.

Уред за непрекинато напојување

INFOSEC - E6 LCD RT e 3 K

2

5.

Преносен компјутер

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A556 i5

15

6.

ВПН Уред за заштита

CISCO ASA 5555-X

2

7.

EMC VNX5200

1

EMC Data Domain DD2500

1

9.

Уред за складирање на податоци
(САН)
Дисковен систем за бекап на
податоци
Бекап софтвер

EMC Networker

1

10.

Систем за управување на ранливоста

IBM AppScan Standard

1

11.

Софтверска платформа за размена на
податоци со контролорите

Xerox DocuShare

1

12.

Преклопник со 48 порти (ПоЕ)

CISCO WS-C2960X-48LPS-L

1

8.

1
1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Дирекцијата
за заштита на личните податоци.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/4
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

Стр. 16 - Бр. 135

23 јули 2018

2645.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ
ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Институтот за
стандардизација на Република Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Институтот за стандардизација на Република
Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/5
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 17

2646.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/6
Претседател на Владата
17 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.

Стр. 18 - Бр. 135

23 јули 2018

2647.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број

Назив на движна ствар

Количина

Тип (модел)

(парче)

1.

Уред за складирање на податоци

EMC VNXe3200

1

2.

Сервер за монтирање во ормар

Fujitsu Primergy RX2540 M1

2

3.

Уред за непрекинато напојување

Makelsan Powerpack SE-RT-10000VA

1

4.

Серверски оперативен систем

Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 (P73-

1

06295, qty2)
5.
6.

Систем за управување со релациони

Microsoft SQL Server Standard Core 2014, (7NQ-

бази на податоци

00580, qty 4)

Софтвер за виртуелизација

Microsoft Hyper-V (included in Windows Server

1
1

Standard 2012 R2)
7.

Ормар

BKT

Elektronik

Server

cabinet

SRS

42U

1

800/1000/1980 (W/D/H mm)
8.

Персонален компјутер

Fujitsu ESPRIMO E720 E85+

5

9.

Софтверска апликација за правна да-

LDBIS Software Application

1

та база на податоци
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за правда.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за правда, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6840/7

Претседател на Владата

17 јули 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 19

2648.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/8
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 20 - Бр. 135

23 јули 2018

2649.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА
ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Секретаријатот
за европски прашања.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-6840/9

Претседател на Владата

17 јули 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 21

2650.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА
ЈАВНИ ПРИХОДИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 22 - Бр. 135

23 јули 2018

23 јули 2018

Бр. 135 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 135

23 јули 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Управата за
јавни приходи.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6840/10
17 јули 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2651.
Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на членoвите 21 и 22-а од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10,
36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15
и 39/16) донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ
НА ТУТУН
Друштво за откуп и преработка на тутун ЦЕНТРО
ТОБАКО ДОО Скопје, со седиште и адреса на ул. Владимир Комаров бр.18А/1-1 Скопје-Аеродром СЕ БРИШЕ од регистарот на откупувачи на тутун запишан под
реден број 15.
Образложение
Државниот инспекторат за земјоделство на
21.05.2018 година достави известување бр.09-588/3 за
извршен инспекциски надзор согласно Законот за
тутун и тутунски производи кај правниот субјект ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО Скопје.
Во прилог на дописот беше доставен и допис бр.0917 од 10.05.2018 година од Државен инспектор за земјоделство ПЕ Велес за утврдување на фактичката состојба врз основа на добиени податоци од АВРМ-Центар за вработување Велес и Научен Институт за тутун
Прилеп, за правниот субјект ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО
Скопје.
Исто така, беше доставен и записник од Државниот
инспекторат за земјоделство ПЕ Велес бр.09-22-71 од
10.05.2018 година составен во просториите на ДИЗ Велес поради недостапноста на одговорното лице за добивање на информации и составување на записник со
кој е утврдено дека правниот субјект ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО Скопје согласно законскиот рок нема обезбедено сертифициран семенски материјал од регистриран
производител на тутнско семе и не исполнува еден од
условите од член 21 од Законот за тутун и тутунски
производи, односно нема вработено најмалку едно лице со високо образование и најмалку едно лице со
средно образование, од областа на технологијата за
производство и обработка на тутун.
Во прилог на дописот беше доставена и потврда од
Агенција за вработување на Република МакедонијаЦентар за вработување Велес бр.03-сл. 528/2 од
09.05.2018 година со која потврдува дека согласно евиденцијата на регистрирани пријави/одјави во/од задолжително социјално осигурување, заклучно со моментот
на издавање на потврдата, бројот на вработени лица кај
правниот субјект ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО Скопје изнесува нула, како и Одговор на барање за доставување на
податоци бр.16-441/2 од 09.05.2018 година од Научен
Институт за тутун Прилеп со кој известува дека фирмата ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО Скопје, нема набавено сертифицирано тутунско семе за дистрибуција во 2018 година.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по горе наведените документи и констатациите во записникот на Државниот инспекторат за земјоделство, утврди дека ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО Скопје
не ги исполнува условите согласно член 22-а став 2
алинеја 5 и алинеја 7 од Законот за тутун и тутунски
производи поради што одлучи ЦЕНТРО ТОБАКО ДОО
Скопје да се брише од регистарот на откупувачи на
тутун што го води Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Имајќи го предвид напред изложеното се одлучи
како во диспозитивот.
Упатство за правно средство:
Против ова решение може да се изјави жалба во рок
од 15 дена од денот на приемот на истото до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата се
таксира со 250,00 денари таксена марка.
Бр.14-5427/3
13 јуни 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2652.
Врз основа на член 88, став 1, точка б) 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, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Македонска берза АД Скопје број
02-853/1 од 22.06.2018 година, на седницата одржана
на ден 16.07.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 02829/1 од 19.06.2018 година за измени и дополнувања на
Правилата за тргување на Македонска берза АД
Скопје.
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-32
16 јули 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2653.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Германија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/18).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-1067/2
17 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
2654.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА
БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
138/17, 159/17 и 180/18).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2519/1
17 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2655.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи
по барањето за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со природен гас УП1
бр.11-08/18 од 12.02.2018 година на Акционерското
друштво за производство и трговија со производи на
црна металургија „МАКСТИЛ“-Скопје, на седницата
одржана на 18.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ПРИРОДЕН ГАС
1. На Акционерското друштво за производство и
трговија со производи на црна металургија „МАКСТИЛ“-Скопје сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас “
кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 бр. 11-08/18
18 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Акционерското друштво за производство и трговија
со производи на црна металургија „МАКСТИЛ“Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата
18 јули 2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
18 јули 2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ- 37.06.1/18
6. Единствен матичен број – 5166250
7. Единствен даночен број – 4030997338244

23 јули 2018

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со природен гас во смисла на оваа
лиценца, се смета купување природен гас на пазарот на
природен гас во Република Македонија или странство
заради продажба на други трговци, снабдувачи, потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно
учество на пазар, операторот на системот за пренос на
природен гас и операторот на системот за дистрибуција на природен гас, како и за продажба во странство.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на
купопродажни договори.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија
на Република Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- на операторот на системот за пренос на природен
гас и операторот на пазарот на природен гас навремено
да им ги доставува информациите за количините на
природен гас и соодветниот временски распоред определен во сите договори за купопродажба на природен
гас, како и од договорите за прекугранични трансакции
преку системот за пренос на природен гас, во согласност со правилата за пазар на природен гас и правилата
за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на природен гас, е должен да обезбеди доволен преносен капацитет, вклучувајќи прекуграничен и/или дистрибутивен капацитет и системски услуги, во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата
донесени врз основа на Законот за енергетика,
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос
на природен гас и за обврските за балансирање на
предвидените и реализираните трансакции со природен
гас,
- по барање на Регулаторната комисија за енергетика, навремено ги достави информации и извештаи за
трансакциите со природен гас и деловните активности
во Република Македонија,
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас, како и за преносниот капацитет
и/или дистрибутивниот капацитет, доколку за нивното
обезбедување е овластен од страна на потрошувачот,
- обезбеди доверливоста на податоците за количините на природен гас испорачани на потрошувачите,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас на купувачите со кои има склучено договори,
- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да
ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита
на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- на Регулаторната комисија за енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Секретаријатот
на Енергетската заедница, им овозможува увид во по-
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датоци кои се однесуваат на сите нивни трансакции за
купопродажна на природен гас со потрошувачите што
ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на природен гас, како и со операторот на системот
за пренос на природен гас, операторот на системот за
дистрибуција на природен гас или операторот на пазарот на природен гас најмалку за период од последните
пет години.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен :
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца,
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).
Годишниот извештај задолжително се доставува во
електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на
извештајна година.
2. Финансиски извештаи:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди,и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.
3. Превземени мерки во текот на извештајна година, за:
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи во врска со дејноста;
5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
6. Бизнис план за тековната година.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
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15. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Менување, продолжување, пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се
врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
__________
2656.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-21/18 од 27.03.2018 година на Друштвото за трговија и услуги ЛАМИНАТИ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, на седницата одржана на 18.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги ЛАМИНАТИ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ “ЛАМИНАТИ”.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Карпош.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на
овој член, ќе ја достави потребната документација со
кој овој енергетски објект се става во употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-21/18
18 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги ЛАМИНАТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.6 бр.100
Бардовци, Скопје - Карпош
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 333.01.1/18
4. Единствен матичен број – 5621801
5. Единствен даночен број – 4030002440688
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала “ЛАМИНАТИ” со локација на КП бр. 1565 КО Бардовци, м.в.
Страна, Центар за катастар на недвижности Скопје,
согласно евиденцијата на Агенцијата за катастар на
недвижности на Република Македонија.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото 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 преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
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- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична
енергија, и условите определени во лиценцата;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција 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 претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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13. 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 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.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната 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 дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот 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 електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на
дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем - ЛАМИНАТИ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2020 година,
- година на почеток на работа - 2020 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
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3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - поликристални модули 325W,
IBC Solar,
- број на фотоволтаични модули 152 x 325,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќнoст на модул - 325 W,
- напон на модул - 36.7 V,
- струја на модул - 8.17 A,
- вкупна инсталирана моќност: 49.4 kW,
- тип, производител и номинални податоци на инвертор - CMA TL 25000 W – број на инвертори - 2;
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1760
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 86.944 MWh годишно.
__________
2657.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1,
алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика
(“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите (“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, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15,
154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност (“Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003,
19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата
одржана на 23.07.2018 година, донесе
ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
33,564
35,147

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
33,815

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
33,284

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
27,436

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
71,00
73,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
62,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
51,50

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
33,897

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката 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 ГРУПА
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 деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
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 мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот 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 обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
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 Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

до

ден/кг
0,740

г) Мазут
- М-1 НС

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,935
22,047

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.07.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1444/1
23 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКOTО И
ИНВАЛИДСКОTO ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
2658.
Врз основа на член 157 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12,166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) и член 8 точка 7
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.174/13 и 28/15), Управниот
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 5 јули
2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на водење на матичната
евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2013), во членот 2, по точката 19 се додава нова точка 20, која гласи:
„20. датум на смрт“
Член 2
Во членот 13, ставот 1, по зборот „основа“, се додава зборот „на лично“.
По првиот став, се додава нов став кој гласи: „Барањето може да се достави преку полномошник за осигурениците кои се упатени во странство, вработени во
странство и продолжено осигурување“.
Член 3
Во член 15 алинејата 5 се менува и гласи:
-„ лична карта на увид“.
Член 4
Во член 16 алинејата 2 се менува и гласи:
-„ лична карта на увид“.
Член 5
Во член 17 алинејата 1 по зборот ,, лице“ се додаваат
зборовите ,, на територија на Република Македонија“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
-„ лична карта на увид“.
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Член 6
Членот 18 се менува и гласи:
„Осигурениците кои пристапуваат во осигурување
како индивидуални земјоделци при поднесување на барањето ги доставуваат следните документи:
- лична карта на увид;
- имотен лист за сопственост на земјоделско земјиште кој не е постар од шест месеци;
- уверение за општа здравствена способност издадена од надлежна установа и
- доказ од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дали е регистриран во
Единствениот регистар на земјоделците.
Осигурениците кои пристапуваат во осигурување
како индивидуални земјоделци, а кои не се сопственици на земјоделско земјиште, доставуваат имотен лист
од закуподавачот, во кој е евидентирано дека земјиштето е под закуп како и договор за закуп на земјоделското земјиште заверено на нотар.
Член 7
По членот 21 се додава нов член 22 кој гласи:
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Член 22
Својството на осигуреник престанува во следните
случаи:
- на лично барање,
- засновање на работен однос или друг вид на осигурување,
- смрт на осигуреникот,
- поради болест односно неспособност за обработување на земјиштето или одгледување на култури, за
индивидуалните земјоделци,
- отуѓување на земјиштето, раскинување или истекување на времето за кој е склучен договор за закуп на
земјиште за индивидуалните земјоделци и
- иселување.
Член 8
Членот 22 станува член 23.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2957/2
5 јули 2018 година
Скопје
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