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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
842. 

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот 
за трговија (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.04.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА 
МРК ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ АГЛОМЕРИРАН ИЛИ 

НЕАГЛОМЕРИРАН ОСВЕН ГАГАТ 
 

Член 1 
Одлуката за ограничување на извоз на мрк јаглен и 

лигнит агломериран или неагломериран освен гагат 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/08), престанува да важи. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 19-2343/1                       Претседател на Владата 
15 април 2008 година             на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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843. 

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 4 од Законот 
за трговијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На претпријатијата и други правни и физички лица 
кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува 
да вршат промет на масла за горење: Екстра лесно мас-
ло за домаќинство со содржина на сулфур до 0,3% 
(m/m) и Екстра лесно масло за домаќинство – 1 со со-
држина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на бензи-
ските станици за временскиот период од 15 април 2008 
година до 15 октомври 2008 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-1930/1                      Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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844. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-

ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ШАРСКИ ВОДИ“- 

С. ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница “Шарски води“ од 
с. Дебреше, општина Гостивар, се пренесува на користење 
и управување инфраструктурата на разводната мрежа за 
наводнување со зафаќање на вода од главниот канал на 
ХМС “Гостиварско Поле“ и која ја опфаќа мрежата на 
територијата на оваа водна заедница за наводнување на 
земјоделско земјиште од 615,70ха, а која претставува 
хидротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- едно зафатно место (водозафат) од Главниот канал 
на ХМС “Гостиварско Поле“;  

- “Горен канал“, по должина делумно земјен, де-
лумно бетониран, тип трапезен, должина 7000м и со 
капацитет од 1.000л/сек;  

- “Среден канал“, по должина 50% земјен, 50% бе-
тониран, тип трапезен, должина 4.400м и со капацитет 
од 1000л/сек;  

- канал “Вори Зибес“, земјен, тип трапезен, должи-
на 400м и со капацитет од 80л/сек;  

- канал “Чаталски пат“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 3000м и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Пазарски пат“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 1400м и со капацитет од 50л/сек;  

- канал “Папраде“, земјен, тип трапезен, должина 
600м и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Селска бразда“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 4800м2 и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Лапни Мушица“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 1000м и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Калапетроец“, земјен, тип трапезен, должи-
на 500м и со капацитет од 45л/сек;  

- канал “Селски јаз“, земјен, тип трапезен, должина 
1060м и со капацитет од 50л/сек,  

- канал “Селска бразда“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 140м и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Рупиште“, земјен, тип трапезен, должина 
1970м и со капацитет од 50л/сек;  

- канал “Река Каваклија“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 2712м и со капацитет од 70л/сек; и  

- придружна опрема за каналите: три табласти за-
творачи со димензии од 50х100см. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1940/1                     Заменик на претседателот   
7 април 2008 година                на Владата на Република 

    Скопје              Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

845. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-

ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “СТ-ФА-СА“ -  

С. СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Ст-Фа-Са“ од 

с. Стримница, општина Желино, се пренесува на кори-
стење и управување инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување со пет зафатни места за снабду-
вање со вода (водозафати) од Магистралниот канал 
“Радиовце - Бистрица“ на ХМС “Полог“ и која ја опфа-
ќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за 
наводнување на површина на земјоделско земјиште од 
640ха, а која претставува хидротехничка целина за хи-
дромелиоративната единица врз основа на прегледна 
карта, и тоа: 

- главен канал 1 (GK - 1), азбестцементен (ACC) це-
вковод, должина од 3880м со профил (дијаметар) на 
цевките од Ф- 400 до Ф - 200 и капацитет на проток на 
количина - литри на вода од 120л/с;  

- главен канал 2 (GK - 2), азбестцементен (ACC) це-
вковод, должина од 4200м со профил (дијаметар) на 
цевките од Ф- 400 до Ф - 200 и капацитет на проток на 
количина - литри на вода од 120л/с;  

- главен канал 3 (GK - 3), тип трапезен канал, ди-
мензии 40/50/80см, земјен во должина од 1500м, бетон-
ски во должина од 250м и со капацитет од 100л/с;  

- главен канал 4 (GK - 4), тип трапезен канал, ди-
мензии 40/50/80см, земјен во должина од 700м, и со ка-
пацитет од 80л/с;  

- главен канал 5 (GK - 5), тип трапезен канал, ди-
мензии 40/50/80см, земјен во должина од 1500м, бетон-
ски во должина од 3500м и со капацитет од 60л/с;  

- главен канал 6 (GK - 6), тип трапезен канал, ди-
мензии 40/40/80см, земјен во должина од 2500м, и со 
капацитет од 100л/с;  

- разводна каналска мрежа: (1) земјени трапезни ка-
нали, должина 570м2 и со профил од 40/50/80см; (2) 
бетонски трапезни канали, должина 1100м, димензии - 
профили од 40/40/80см. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а  ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1941/1                     Заменик на претседателот   
7 април 2008 година                на Владата на Република 

    Скопје         Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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846. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните за-

едници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БАЛВАНСКО ПО-
ЛЕ“–С. ДОЛНИ БАЛВАН, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Балванско поле“ од 
с. Долни Балван, општина Карбинци, се пренесува на кори-
стење и управување инфраструктурата за наводнување – дел 
од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување и 
одводнување и разводна мрежа за наводнување со зафаќање 
вода од Десниот магистрален канал (DMK) на Хидромелио-
ративниот систем „Брегалница“, со која е опфатена мрежата 
за наводнување на територијата на оваа водна заедница како 
проектирана површина на земјоделското земјиште од 1170 
ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица на водната заедница утврдена врз основа 
на прегледна карта и тоа: 

- три зафатни места (водозафати) со зафатни градби 
(ZG), ZG – 15 a и ZG – 16 и ZG-17, за зафаќање на вода 
за наводнување од десниот магистрален канал (DMK) 
за Хидромелиоративниот систем „Брегалница“; 

- три групни канали (GK), (1) GK – 15a, цевковод од аз-
бест – цементни цевки (АС) со должина од 3.095 м. и со дија-
метар (профил) на цевките Ф-250; и (2) GK-16, цевковод од 
азбест – цементни цевки (АС) со должина од 2.064 м. и со 
дијаметар (профил) на цевките од Ф-400; и (3) GK – 17, це-
вковод од азбест – цементни цевки (АС) со должина од 6.785 
м. и со дијаметар (профил) на цефките од Ф-250; 

- разводна и делнична мрежа за наводнување: (1) 
мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (АС), 
на GK-15a, со должина од 5.390 м. и со дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-250 до Ф-150, 10 затворачи, 72 
хидранти и шест изливни места; (2) мрежа од цевко-
води од азбест – цементни цевки (АС), на GK -16, со 
должина од 33.670 м. и со дијаметар (профил) на це-
вките од Ф-400 до Ф-150, 48 затворачи, 189 хидранти и 
27 изливни места; (3) мрежа од цевководи од азбест – 
цементни цевки (АС), на GK-17, со должина од 13.361 
м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-
150, 25 затворачи, 139 хидранти и 16 изливни места; и 
(4) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки 
(АС), на делничниот канал (DK), DK-2/1 од главниот 
канал од GK – 15 со должина од 2.900 м. со дијаметар 
(профил) на цевките од Ф-400 и со 10 затворачи; и 

- земјени канали за наводнување со должина од 
4.850 м. и земјани канали за одводнување со должина 
од 11.678 м.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решенија ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-1942/1                      Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
    Скопје                    Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

847. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-

ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “МУСТАФИНО“ 
– С. МУСТАФИНО, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ  

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Мустафино“ од с. 

Мустафино, Општина Свети Николе, се пренесува на кори-
стење и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување на Хидромелиоративниот систем 
“Брегалница“, со која е опфатена мрежата за наводнување на 
територијата на оваа водна заедница, како површина на зем-
јоделско земјиште од 1.312 ха, а која претставува хидротех-
ничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на 
прегледна карта, и тоа: 

- три зафатни места (водозафати) со зафатни градби 
(ZG) за зафаќање вода за наводнување од Десниот маги-
стрален канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем 
“Брегалница“: (1) зафатно место ZG – 19А со стационажа 
на зафатот на 52+165 од Десниот магистрален канал 
(DMK), со главен цевковод 19А (GC-19A) од типот “АС“ 
(азбестоцементен) и класа “В“, со должина од 1120 м и со 
дијаметар (профил) на цевките од Ф-400; (2) зафатно ме-
сто ZG-20 со стационажа на зафатот на 53-035 од Десниот 
магистрален канал (DMK), со главен цевковод 20 (GC-20) 
од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“, со должина 
од 1200 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-450; и 
(3) зафатно место ZG-21 со стационажа на зафатот на 
58+205 од Десниот магистрален канал (DMK), со главен 
цевковод 21 (GC-21) од типот “АС“ (азбестоцементен) и 
класа “В“, со должина од 1513 м и со дијаметар (профил) 
на цевките од Ф-700; 

- разводна мрежа за наводнување: (1) од главниот 
цевковод 19А (GC-19A) со должина од 3.902 м со це-
вковод од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“ и 
со дијаметар (профил) на цевките од Ф-350 до Ф-125 и 
по должина на мрежата со 6 затворачи, 39 хидранти и 6 
воздушни вентили; (2) од главниот цевковод 20 (GC-
20) со должина од 12.209 м со цевковод од типот “АС“ 
(азбестоцементен) и класа “В“ и “С“ и со дијаметар 
(профил) на цевките од Ф-300 до Ф-125 и по должина 
на мрежата со 13 затворачи, 107 хидранти и 18 воздуш-
ни вентили; (3) од главниот цевковод 21 (GC-21) со 
должина од 36.093 м со цевковод од типот “АС“ (азбе-
стоцементен) и класа “В“ и “С“, и со дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-500 до Ф-125 и по должина на 
мрежата со 23 затворачи, 303 хидранти и 29 воздушни 
вентили и едно изливно место.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-1943/1                    Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ПС МИЛЕТИНО-ЧЕЛОПЕК“ С. МИЛЕТИНО, 
ОПШТИНА БРВЕНИЦА 
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849. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните за-
едници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 07.04.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ  НА  ВОДНАТА  ЗАЕДНИЦА „ДРЕНСКА РЕКА“  

С. ДРЕН, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Дренска Ре-
ка“ од с. Дрен, општина Демир Капија, се пренесува на 
користење и управување инфраструктурата на канал-
ската мрежа за наводнување со зафаќање на водите од 
Реката Вардар како независен хидромелиоративен си-
стем, со која е опфатена мрежата за наводнување на те-
риторијата на оваа водна заедница за наводнување на 
површина на земјоделското земјиште од 190ха, и која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- едно зафатно место за снабдување со вода (водо-
зафати), односно еден водозафат на реката Дренска Ре-
ка; 

- главен доводен канал со вкупна должина од 1000 
м., делумно цевковод од поливинилски цевки (ПВЦ), 
со дијаметар (пречник) на цевките од Ф-225 со должи-
на од 375 м. и делумно земјен канал со должина од 625 
м; и 

- разводна и делнична мрежа за наводнување од 
земјани канали со вкупна должина од 6400 м. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

      Бр. 19-1944/1                        Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                         на Владата на Република 
         Скопје                                                         Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-1945/1                 Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
    Скопје                      Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
850. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “БАЊИЧКО ПОЛЕ“-  

С. Г. БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Бањичко по-

ле“од с. Г. Бањица, општина Гостивар, се пренесува на 
користење и управување инфраструктурата на канал-
ската мрежа за наводнување со зафаќање на вода од ре-
ката Вардар, како независен хидромелиоративен си-
стем, со која е опфатена мрежата за наводнување на те-
риторијата на оваа водна заедница за наводнување на 
земјоделско земјиште од 247.9ха и која претставува хи-
дротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- едно зафатно место за зафаќање вода (зафат) од 
река Вардар во с. Вруток;  

- канал “Вруток - Краста“, бетониран, тип трапезен, 
должина 5000м и со капацитет од 80л/сек;  

- канал “Краста - Микромер“, бетониран, тип трапе-
зен, должина 6000м и со капацитет од 60л/сек;  

- канал “Леска - Теферич“, земјен, тип трапезен, 
должина 500м и со капацитет од 50л/сек;  

- канал “Рибник - Рупа“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 500м и со капацитет од 40л/сек;  

- канал “Ракида - Лагови“, земјен, тип трапезен, 
должина 1500м и со капацитет од 50л/сек;  

- канал “Селска бразда“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 1000м и со капацитет од 40л/сек;  

- канал “Богдански јаз“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 1000м и со капацитет од 70л/сек;  

- канал “Долни лагови“, земјен, тип трапезен, дол-
жина 1000м и со капацитет од 30л/сек;  

- канал “Рупиште“, земјен, тип трапезен, должина 
1200м и со капацитет од 30л/сек. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1946/1                     Заменик на претседателот   
7 април 2008 година                на Владата на Република 

    Скопје         Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

851. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ – 
БРВЕНИЦА“ – С.ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА  

БРВЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „Долно Сед-

ларце – Брвеница“ од с.Долно Седларце, општина Бр-
веница, се пренесува на користење и управување ин-
фраструктурата на разводната мрежа за наводнување 
со десет зафатни места за снабдување со вода (водоза-
фати) од Магистралниот канал „Радиовце-Бистрица“ 
на ХМС „Полог“ и еден времен водозафат на река Ка-
мењачка Река, која ја опфаќа мрежата на територијата 
на оваа водна заедница за наводнување на површина на 
земјоделско земјиште од 450ха, а која претставува хи-
дротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- главен канал 1 (GK-1), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 750м., и со 
капацитет од 80л/сек; 

- главен канал 2 (GK-2), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 750м., и со 
капацитет од 80л/сек; 

- главен канал 3 (GK-3), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 250м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- главен канал 4 (GK-4), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., бетонски со должина од 1980м., и 
со капацитет од 80л/сек; 

- разводен канал 1-4 (RK/1-4), тип – трапезен канал, 
димензии 40/70/40см., земјен со должина од 400м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- разводен канал 2-4 (RK/2-4), тип – трапезен канал, 
димензии 40/70/40см., земјен со должина од 400м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- разводен канал 3-4 (RK/3-4), тип – трапезен канал, 
димензии 40/70/40см., земјен со должина од 800м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- разводен канал 5-4 (RK/5-4), тип – трапезен канал, 
димензии 40/70/40см., бетонски со должина од 120м., и 
со капацитет од 60л/сек; 

- главен канал 5 (GK-5), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., бетонски со должина од 1500м., и 
со капацитет од 80л/сек; 

- главен канал 7 (GK-7), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 450м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- главен канал 9 (GK-9), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 800м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- разводен канал 1-9 (RK/1-9), тип – трапезен канал, 
димензии 40/70/40см., земјен со должина од 700м., и со 
капацитет од 60л/сек; 

- главен канал 10 (GK-10), азбестцементен (АСС, 
класа – „В“) цевковод со должина од 3600 м., со про-
фил (дијаметар) на цевките од Ф-300 и капацитет на 
проток на количина – литри вода од 80л/сек; и  

- главен канал 11 (GK-11), тип – трапезен канал, ди-
мензии 40/70/40см., земјен со должина од 900м., и со 
капацитет од 60л/сек; 
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Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 на оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-1947/1                       Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
852. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ДИСАН-ТРЕМ-
НИК“ – С.ДОЛНИ ДИСАН, ОПШТИНА НЕГОТИНО  

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „Дисан-Трем-

ник“ од с.Долни Дисан, општина Неготино, се пренесу-
ва на користење и управување инфраструктурата на 
разводната мрежа за наводнување, од Хидромелиора-
тивниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата 
за наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 300,68ха, 
која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица врз основа на прегледна карта, и 
тоа: 

- зафатни градби (ZG), зафатни места за зафаќање 
на вода од десниот отворен магистрален канал (DMK) 
„Марена-Тимјаник“ на ХМС „Тиквеш“, со зафатите на 
самостојните воводи (SV), SV-60, SV-61, SV-62, SV-63, 
SV-64, SV-65, SV-66, SV-67, SV-68, SV-69, SV-70, SV-
71, SV-72 и SV-73; 

- разводна мрежа со цевководи од азбест – цемент-
ни цевки (АС), со вкупна должина од 21.870,00 м. и со 
дијаметар (профил) на цевките по должина од Ф-450 до 
Ф-125; и 

- 28 затворачи, 202 хидранти, воздушни вентили 19 
и 29 испусти.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-1949/1                      Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

853. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ –  

КАВАДАРЦИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „Гоце Делчев“ 

од Кавадарци, општина Кавадарци, се пренесува на ко-
ристење и управување дел од инфраструктурата на раз-
водната мрежа за наводнување од Хидромелиоратив-
ниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за 
наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 261.57 ха, 
која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица врз основа на прегледна карта, и 
тоа: 

- четири зафатни места (водозафати) за зафаќање 
вода на Самостојните разводни водови 2, 3 и 4 и Глав-
ниот вод 1 (SRV-2, SRV-3, SRV-4 и GV-1) од заеднич-
киот канал на ХМС „Тиквеш“; 

- разводна мрежа за наводнување која се состои од 
цевководи од азбест – цементни цевки (АС) со вкупна 
должина од 11.852 м и со дијаметар (профил) на цевки-
те од Ф-500 до Ф-125; и 

- на разводната мрежа има 34 затворачи, 113 хи-
дранти, 5 воздушни вентили и 22 испусти. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 19-1950/1                      Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
854. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “КРИВОЛАК“ –  

С. КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Криволак“ од 

с. Криволак, Општина Неготино, се пренесува на кори-
стење и управување дел од инфраструктурата на раз-
водната мрежа за наводнување од Хидромелиоратив-
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ниот систем “Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за 
наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 893,9ха, ко-
ја претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

- една уредена точка (зафатно место) за зафаќање 
вода од отворениот Главен канал (37-GK-7); 

- разводна мрежа за наводнување која се состои од 29 
делнични водови (DV од VII/2/1 до VII/2/29) со цевковод 
од азбест – цементни цевки (АС) класа “В“ и “С“ со вкуп-
на должина од 27.062,00 м и со дијаметар (профил) на це-
вките по должина од Ф-300 до Ф-125; и 41 затворачи, 229 
хидранти и 1 испуст. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-1952/1                    Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
855. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И  УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЕРЏЕЛИЈА“ –  

С.ЕРЏЕЛИЈА, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „Ерџелија“, 

с.Ерџелија, општина Свети Николе, се пренесува на ко-
ристење и управување инфраструктурата за наводнува-
ње – дел од инфраструктурата на разводната мрежа за 
наводнување и одводнување и разводна мрежа за на-
воднување со зафаќање вода од Десниот магистрален 
канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем „Бре-
галница“, со која е опфатена мрежата за наводнување 
на територијата на оваа водна заедница како проекти-
рана површина на земјоделско земјиште од 1.261,80ха, 
и која претставува хидротехничка целина за хидроме-
лиоративната единица на водната заедница утврдена 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- две зафатни места (водозафати) со зафатни градби 
(ZG), ZG-22 и ZG-23, за зафаќање на вода за наводну-
вање од десниот магистрален канал (DMK) на Хидро-
мелиоративниот систем „Брегалница“; 

- два групни канали (GK), (1) GK-22, цевковод од 
азбест – цементни цевки (АС) со должина од 1.435 м. и 
со дијаметар (профил) на цевките Ф-600; и (2) GK-23, 
цевковод од азбест – цементни цевки (АС), со должина 
од 1340 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-
600; 

- разводна мрежа за наводнување: (1) мрежа од це-
вководи од азбест – цементни цевки (АС), на GK-22, со 
должина од 18.623 м. и со дијаметар (профил) на це-

вките од Ф-500 до Ф-200, десет затворачи, 130 хи-
дрантни, шест воздушни вентили и девет изливни ме-
ста; (2) мрежа од цевководи од азбест – цементни це-
вки (АС), на GK-23, со должина од 16.577 м. и со дија-
метар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-200, седум 
затворачи, 117 хидранти, десет воздушни вентили и 9 
изливни места. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 19-1953/1                      Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
856. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ВИНИЦА, ЈАКИ-
МОВО, ЛЕСКИ“ – ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Виница, Јаки-
мово, Лески“ – Виница, општина Виница, се пренесува 
на користење и управување дел од инфраструктурата 
на разводната мрежа за наводнување на Хидромелио-
ративниот систем „Брегалница“, со која е опфатена 
мрежата за наводнување на територијата на оваа водна 
заедница како површина на земјоделско земјиште од 
750 ха, и која претставува хидротехничка целина за хи-
дромелиоративната единица врз основа на прегледна 
карта, и тоа: 

- дванаесет зафатни места (водозафати) со зафатни 
градби (ZG) на собирните делнични водови (SDV): (1) 
зафатно место на SDV – 3 на стационажа од 4 км. + 500 
м.; (2) зафатно место на SDV – 4 на стационажа од 5 
км. + 500 м.; (3) SDV – 5 на стационажа од 6 км. + 
000м.; (4) зафатно место на SDV – 6 на стационажа од 
6 км. + 500 м.; (5) зафатно место на RV – 2 на стацио-
нажа од 7км. + 000м.; (6) зафатно место на SDV – 7 на 
стационажа од 7км. +200м. (7) зафатно место на SDV – 
8 на стационажа од 7км. +500 м.; (8) зафатно место на 
SDV – 9 на стационажа од 8км. +000 м.; (9) зафатно ме-
сто на SDV – 10 на стационажа од 8км. + 500м.; (10) за-
фатно место на SDV – 11 на стационажа од 9км. + 
500м.; (11) зафатно место на SDV – 12 на стационажа 
од 10 км. + 000м.; и зафатно место на SDV – 13 на ста-
ционажа од 10 км. + 500м. со кои се зафаќа вода за на-
воднување од Левиот магистрален канал (LMK) на Хи-
дромелиоративниот систем „Брегалница“; 

- разводна мрежа за наводнување која се состои од 
цевководи од азбест – цементни цевки (АС), со вкупна 
должина од 22.548 м. и со дијаметар (профил) на це-
вките од Ф-600 до Ф-150, и 108 хидранти; 
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- десет времени водозафати – бентови на реката 
„Осојница“ (1) Водозафат „Кршлагиски Водозафат“, 
(2) Водозафат „Јобленди“, (3) Водозафат „Потек“, (4) 
Водозафат „Селски“, (5) Водозафат „Рашков“, (6) Во-
дозафат „Јасика“, (7) Водозафат „Гашев“, (8) Водоза-
фат „Брегови“, (9) Водозафат „Над Сепарација“, и (10) 
Водозафат „Надбински“; 

- четири водозафати – бентови на реката „Брегални-
ца“ (1) Водозафат „Над Мостот“ (2) водозафат „Мила-
нов“, (3) Водозафат „Седевечки“ и (4) Водозафат „Ла-
ка“; и  

- земјани канали за наводнување со вкупна должина 
од 116.000м. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето  во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-1954/1/1         Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
857. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „СОПОТ–РИБАРЦИ“ –  

С.СОПОТ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „Сопот – Ри-

барци“ од с.Сопот, општина Кавадарци, се пренесува 
на користење и управување дел од инфраструктурата 
на разводната мрежа за наводнување од Хидромелио-
ративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежа-
та за наводнување на територијата на оваа водна заед-
ница како површина на земјоделско земјиште од 414ха 
и која претставува хидротехничка целина за хидроме-
лиоративната единица врз основа на прегледна карта и 
тоа: 

- осум зафатни места за снабдување со вода (водо-
зафати) со зафатни градби (ZG) од Групниот канал 2 
(GK-2) една на разводниот вод RV-1, една на главниот 
вод GV-1, и по една на самостојните водоводи SV-1, 
SV-2, SV-3, SV-4, SV-5 и SV-6; 

- цевководи: (1) цевковод SV-1, тип „АС“ (азбесто-
цементен), со должина од 447 м. со пречник (профил) 
на цевките од Ф-250 до Ф-150 и со капацитет од 30л/с; 
(2) цевковод SV-2, тип „АС“ (азбестоцементен), со дол-
жина од 502м. со пречник (профил) на цевките од Ф-
150 до Ф-125 и со капацитет од 30л/с; (3) цевковод GV-
1, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 2.012м. 
со пречник (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-150 и 
со капацитет од 240л/с; (4) цевковод SV-3, тип „АС“ 
(азбестоцементен), со должина од 302 м. со пречник 
(профил) на цевките од Ф-125 и со капацитет од 60л/с; 

(5) цевковод SV-4, тип „АС“ (азбестоцементен), со дол-
жина од 602м. со пречник (профил) на цевките од Ф-
175 до Ф-150 и со капацитет од 60л/с; (6) цевковод SV-
5, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 802 м. 
со пречник (профил) на цевките од Ф-125 и со капаци-
тет од 60л/с; (7) цевковод SV-6, тип „АС“ (азбестоце-
ментен), со должина од 502м. со пречник (профил) на 
цевките од Ф-250 до Ф-175 и со капацитет од 30л/с; и 
(8) цевковод RV-1, тип „АС“ (азбестоцементен), со 
должина од 192 м. со пречник (профил) на цевките од 
Ф-150 до Ф-125 и со капацитет од 60л/с.; и 

- разводна и делнична мрежа од азбестно-цементни 
цевководи со вкупна должина од 11.064 м. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 19-1955/1                      Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                 на Владата на Република 
           Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
858. 

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за вод-
ните заедници (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА  “СОФРА“ – ТЕТОВО, 

ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Софра“ – Те-

тово, Општина Тетово, се пренесува на користење и 
управување инфраструктурата на разводната мрежа за 
наводнување со осум зафатни точки за снабдување со 
вода (водозафати) од Магистралниот канал “Радиовце-
Бистрица“ на ХМС “Полог“ и која ја опфаќа мрежата 
на територијата на оваа водна заедница за наводнување 
на површина на земјоделско земјиште од 520 ха, а која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- главен вод 1 (GV-1), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 500 м., и со ка-
пацитет на проток на количина – литри на вода од 100 
л/сек.; 

- главен вод 2 (GV-2), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 950 м., и со ка-
пацитет на проток на количина – литри на вода од 80 
л/сек.; 

- главен вод 3 (GV-3), азбестцементен (АСС) цевко-
вод, должина од 2650 м., со профил (дијаметар) на це-
вките од Ф-300 и капацитет на проток на количина – 
литри на вода од 80 л/сек.; 

- главен вод 4 (GV-4), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и капа-
цитет од 80 л/сек.; 
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- главен вод 5 (GV-5), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1700 м., и со ка-
пацитет на проток на количина – литри на вода од 80 
л/сек.; 

- главен вод 6 (GV-6), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и со ка-
пацитет од 80 л/сек.; 

- главен вод 7 (GV-7), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и со ка-
пацитет од 80 л/сек.; 

- главен вод 8 (GV-8), тип – трапезен канал, димен-
зии 40/60/40 см., земјен, со должина од 500 м., и со ка-
пацитет од 80 л/сек.; 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-1956/1                    Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
859. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЉУБАШ 1“ С.МАНАСТИРЕЦ, 

ОПШТИНА РОСОМАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница „ЉУБАШ 1“ 

од с.Манастирец, општина Росоман, се пренесува на 
користење и управување дел од инфраструктурата на 
разводната мрежа за наводнување од Хидромелиора-
тивниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата 
за наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 266,4 ха, 
која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица врз основа на прегледна карта и тоа: 

- едно зафатно место (водозафат) за зафаќање вода 
од Главниот вод 1 (GV-1) од Десниот магистрален ка-
нал (DMK) преку пумпната станица (PS) „Љубаш“; и  

- разводна мрежа за наводнување која се состои од 
(1) цевковод на Главниот вод 1 (GV-1) во дел од аз-
бест-цементни цевки (АС), со должина од 1.200 м. и со 
дијаметар (профил) на цевките од Ф-450 до Ф-350 и во 
дел од поливинилски цевки (PVC) со должина од 
1.459,85 м. - со дијаметар (профил) на цевките од Ф-
315 до Ф-225 и со вкупна должина од 3.941,10 и; (2) си-
стем за цевководи од поливинилски цевки (PVC), со 
вкупна должина од 24.371 м. и со дијаметар (профил) 
на цевките од Ф-450 до Ф-110; и 

- на разводната мрежа има 122 затворачи, 273 хи-
дранти, 72 воздушни вентили и 63 испусти. 

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 19-1957/1                      Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
860. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните за-
едници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ЉУБАШ 2“ – С. 

МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА РОСОМАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Љубаш 2“ од 

с. Манастирец, Општина Росоман, се пренесува на ко-
ристење и управување дел од инфраструктурата на раз-
водната мрежа за наводнување од Хидромелиоратив-
ниот систем “Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за 
наводнување на територијата на оваа водна заедница, 
како површина на земјоделско земјиште од 114 ха, која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- зафатно место (водозафат) за зафаќање вода од 
десниот магистрален канал (DMK) преку пумпната ста-
ница (PS) „Љубаш“ и 

- разводна мрежа за наводнување која се состои од (1) 
цевковод од азбест-цементни цевки (АС), со должина од 
901 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-350; (2) 
цевковод од азбест-цементни цевки (АС), со должина од 
1.214 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, (3) 
цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 
557 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-250; (4) 
цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 
877 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-225; (5) 
цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 
1102 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-160; (6) 
цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 
1950 м, и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-140; (7) 
цевковод од поливински цевки (PVC), со должина од 9169 
м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-110. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од член 1 од оваа одлука, во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфра-
структурата за наводнување на водните заедници, што 
со решение ја формира министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-1958/1                    Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
861. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “КАЛДРМА“-НЕГОТИНО, 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Калдрма“ од 

Неготино, општина Неготино, се пренесува на користе-
ње и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување од хидромелиоративен систем 
(Тиквеш), со која е опфатена мрежата за наводнување на 
територијата на оваа водна заедница како површина на 
земјоделско земјиште од 305,3ха, која претставува хи-
дротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- зафатно место (водозафат) за зафаќање вода од Дес-
ниот магистрален канал (DMK) преку пумпната станица 
(PS) “Љубаш“; и  

- зафатни места за снабдување со вода (водозафати) 
со зафатни градби од Десниот магистрален канал (DMK) 
на два самостојни водови (SV), (1) SV-52, азбестоцемен-
тен цевковод со пречник од Ф-250, со капацитет-проток 
од 60л/с, должина 500 м. и (2) SV-53, азбестоцементен 
цевковод со пречник Ф-450, со капацитет-проток од 120 
л/с, должина 1893 м.; и 

- разводна мрежа за наводнување со вкупна должина 
од 14.699 м. со цевковод од типот “АС“ (азбестоцемен-
тен), со пречник на цевките по должина од Ф-450 до Ф-
125, и во состав на мрежата 20 затворачи, 107 хидранти, 
пет воздушни вентили и 12 испусти. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфрастру-
ктурата за наводнување на водните заедници, што со ре-
шение ја формира министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1959/1              Заменик на претседателот  
7 април 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                    Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

862. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ВИДОВИШТЕ“- С. ВИДО-

ВИШТЕ, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница “Видовиште“- с. 
Видовиште, општина Зрновци, се пренесува на користе-
ње и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување Хидромелиоративен систем „Бре-
галница“, со која е опфатена мрежата за наводнување на 
територијата на оваа водна заедница како површина на 
земјоделско земјиште од 260 ха и која претставува хи-
дротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- осум зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) 
на самостојните делнични водови (SDV): (1) зафатно место на 
SDV-25 на стационажа од 16 км. +500 м.; (2) зафатно место на 
SDV-26 на стационажа од 17 км. +000 м.; (3) SDV-5 на 
стационажа од 6 км. + 000 м.; (4) зафатно место на SDV-27 на 
стационажа од 17 км. + 500 м.; (5) зафатно место на RV-28 на 
стационажа  од 18 км. + 000 м.; (6) зафатно место на SDV-29 
на стационажа од 18 км. + 500 м; (7) зафатно место на SDV-30 
на стационажа од 19 км. + 000 м.; (8) зафатно место на SDV-31 
на стационажа од 19 км. + 500 м.; (9) зафатно место на SDV-32 
на стационажа од 20 км. + 000 м.; 

- еден времен водозафат – бент на Река Брегалница: 
(1) водозафат-„Видовишки“;  

- разводна мрежа за наводнување која се состои од 
цевководи од азбест-цементни цевки (АС), со вкупна 
должина од 8.377 м. и со дијаметар (профил) на цевките 
од Ф-300 до Ф-200, со 9 затворачи, 85 хидранти и една 
прекидна комора и  

- мрежа од земјани наводителни канали со вкупна 
должина од 15000 м.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на ин-

фраструктурата од член 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го из-
врши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за на-
воднување на водните заедници, што со решение ја формира 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
     Бр. 19-1960/1             Заменик на претседателот  
7 април 2008 година              на Владата на Република 
          Скопје                    Македонија,  
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
863. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.04.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА  
1. За учество на НАТО/ПзМ вежбовната активност 

„Combined endeavour-08“ (во натамошниот текст: веж-
бовната активност), која ќе се одржи во Сплит, Републи-
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ка Хрватска, во периодот од 29.04.2008 година до 
15.05.2008 година, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија во состав од 8 (осум) припадни-
ци на постојаниот состав на Армијата на Република Ма-
кедонија, офицери и подофицери.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, делумно ќе ги обезбеди Министерс-
твото за одбрана, а делумно Амбасадата на Соедине-
тите Американски Држави во Република Македонија.  

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 
 
     Бр. 19-2004/1             Заменик на претседателот  
7 април 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                    Македонија,  
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
864. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
 

1. За учество на НАТО/ПзМ вежбовна активност 
„MEDCURE-08“ (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Сплит, Република Хр-
ватска, во периодот од 29.04-16.05.2008 година, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија 
во состав од 6 (шест) припадници на постојаниот 
состав на Армијата, од кои 1 (еден) офицер, 4 (четири) 
подофицери и 1 (едно) цивилно лице на служба во 
Армијата. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на учесниците во вежбовната активност ќе 
ги обезбеди Амбасадата на Соединетите Американски 
Држави во Република Македонија, а трошоците за 
дневници ќе ги обезбеди Министерството за одбрана 
на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
     Бр. 19-2004/2              Заменик на претседателот  
7 април 2008 година                на Владата на Република 
         Скопје                    Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

865. 
Врз основа на член 52, став 2 од Законот за енерге-

тика (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06 и 36/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ – 
КОМБИНИРАНА ГАСНА ЕЛЕКТРАНА–ТОПЛАНА  

“ЕНЕРГЕТИКА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија – 

Скопје со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје 
со матичен број 6023754 и даночен број 4030005560757 
му се дава овластување за изградба на објект – комби-
нирана гасна електрана-топлана “Енергетика“. 

 
Член 2 

Објектот комбинирана гасна електрана – топлана 
“Енергетика“ (во натамошниот текст: објект) ќе биде 
наменет за производство на електрична и тополинска 
енергија со минимална инсталирана моќност од 300 
МВт за производство на електрична енергија и макси-
мална инсталирана моќност од 150 МВт за производс-
тво на топлинска енергија. 

Објектот ќе се гради на локацијата на постоечкиот 
објект топлана-енергана во Подружница Енергетика. 
Постоечките објекти во Подружницата “Енергетика“ се 
заведени на Имотен лист 4963 на КП 2210/7, КП 2215, 
КП 2216, КП 2232/1, КП 2236 и КП 2275 кои се во 
сопственост на АД Електрани на Македонија – Скопје. 

 
Член 3 

По престанувањето со работа објектот треба да се 
конзервира или доколку е можно соодветно да се пре-
намени. 

 
Член 4 

При градбата, како и при неговата употреба обје-
ктот треба да ја употребува јавната инфраструктура на 
следниот начин: 

1. Поврзување со постоечката МРГС на растојание 
сса 2 км од локацијата утврдена во член 2 на оваа одлу-
ка со параметри на природниот гас: 

- влез минимум 40 бар/максимум 53 бар 
- излез 12 бар. 
2. Снабдувањето со вода за ладење – изворска вода 

од Рашче треба да се врши преку цевковод ф 1200 мм 
(постоечки систем во Железарница). 

3. Одведувањето на отпадните води ќе се врши пре-
ку постоечкиот систем за отпадна вода на постоечкиот 
објект топлана-енергана во Подружница “Енергетика“. 

4. Поврзување со националниот ел. енергетски си-
стем, т.е. трафостаница “Скопје 1“ преку постоечка 110 
кВ трафостаница Север, сопственост на Подружница 
“Енергетика“. 

 
Член 5 

Објектот при работењето треба да ги исполнува си-
те пропишани услови согласно Правилникот за макси-
мално дозволени концентрации и количества на штет-
ни материи што можат да се испуштаат во воздухот од 
одделни видови на загадување, Правилникот за класи-
фикација и категоризација на води, Студијата за оценка 
на влијанието врз животната средина, како и сите оста-
нати барања за заштита на животната средина согласно 
прописите од областа на животната средина. 
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Член 6 
Објектот при употреба треба да ги исполнува след-

ниве услови во врска со ефикасноста на работењето: 
1. Степенот на искористеност на примарното гориво 

треба да достигне 50% во периодот кога ќе се произведу-
ва само електрична енергија и 80% во периодот кога ќе се 
произведува и електрична и топлинска енергија. 

2. Постројката треба да има висок степен на фле-
ксибилност во поглед на различни работни режими. 

 
Член 7 

Согласно техничката документација, за изградба на 
објектот потребни се 250 милиони евра. 

 
Член 8 

Проектот треба да се реализира преку заедничко вло-
жување со стратешки инвеститор, кој ќе се избере на ме-
ѓународен јавен повик, при што како учество на АД Еле-
ктрани на Македонија – Скопје се предвидуваат постој-
ните објекти и инфраструктурата на локацијата, кои ќе 
претставуваат најмалку 15% од вкупната инвестиција за 
реализација на проектот, со право на учеството да се зго-
леми до 51% преку дополнителни вложувања во реали-
зацијата. 

 
Член 9 

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот 
на овластувањето: 

- во рок од 2 години од влегување во сила на оваа 
одлука не ја отпочне изградбата на енергетскиот об-
јект, 

- ги загубил економските, техничките или опера-
тивните способности, 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-
ласност на Владата на Република Македонија. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-2011/1                    Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
866. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.04.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НЕДВИЖНА СТВАР  
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот со следни-
те катастарски податоци: 

 
Ред.бр. Податоци за парцелите ха а м2 
1. број на парцела: 1256/1; план: 

8; скица: 16; место викано: 
“Пол Пут“, култура: нива; 
класа 3; со површина 

 96 33 

2.  број на парцела: 1218/1; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Каледжиев Гроб“, култура: 
неплодно; со површина 

 31 21 

3. број на парцела: 1219; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Каледжиев Гроб“, култура: 
неплодно; со површина 

 35 02 

4.  број на парцела: 1220; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Каледжиев Гроб“, култура: 
неплодно; со површина 

 43 55 

5.  број на парцела: 1221; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Каледжиев Гроб“, култура: 
неплодно; со површина 

1 36 82 

6.  број на парцела: 1257; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Каледжиев Гроб“, култура: 
неплодно; со површина 

 29 24 

7. број на парцела: 1258/1; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Пол Пут“, култура: нива; 
класа: 3; со површина 

 87 55 

8. број на парцела: 1259/1; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Пол Пут“, култура: нива; 
класа: 4; со површина 

 68 50 

9. број на парцела: 1261/2; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Пол Пут“, култура: нива; 
класа: 4; со површина 

 45 77 

10 број на парцела: 1263/2; план: 
8; скица: 16; место викано: 
“Пол Пут“, култура: нива; 
класа: 4; со површина 

 30 05 

                        ВКУПНО: 6 04 04 
 
сопственост на Република Македонија, од досегаш-

ниот корисник Министерството за внатрешни работи 
се пренесува на Затворот Скопје. 

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот се пре-
несува без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижноста опишана во 
член 1 од Одлуката, да се изврши помеѓу Министерс-
тво за внатрешни работи и Затворот Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 19-2136/1                     Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
867. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА 
ГРУПА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 

 
1. За членови на Работната група за децентрализа-

ција се именуваат: 
- Ирфан Одаи, државен секретар во Министерство 

за локална самоуправа и претседавач на Трилатерални-
от Комитет; 

- Елена Петкановска, раководител на Сектор во Ми-
нистерство за локална самоуправа; 

- Елмаз Маљиќи, помошник раководител на Сектор 
во Министерство за локална самоуправа; 

- Снежана Костадиноска-Милошеска, државен се-
кретар во Министерство за финансии и претседател на 
Комисијата за фискална децентрализација; 

- Јулијана Петановска, помошник раководител на 
Сектор; 
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- Хетем Адеми, државен секретар во Министерство 
за внатрешни работи; 

- Весна Доревска, помошник на министерот за вна-
трешни работи; 

- Дејан Пановски, државен секретар во Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање; 

- Јадранка Иванова, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње; 

- Сашо Срцев, државен секретар во Министерство-
то за транспорт и врски; 

- Лилјана Поповиќ, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за транспорт и врски; 

- Киро Салвани, државен секретар во Министерс-
твото за здравство; 

- Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во 
Министерството за здравство; 

- Душко Ивановски, државен секретар во Мини-
стерството за труд и социјална политика; 

- Зихра Мемети, раководител на Сектор во Мини-
стерството за труд и социјална политика; 

- Зоран Маневски, државен секретар во Министерс-
твото за економија; 

- Снежана Петкановска, раководител на Сектор во 
Министерството за економија; 

- Нуман Љимани, државен секретар во Министерс-
твото за правда;  

- Виолета Атанасовска, помошник раководител на 
Сектор во Министерството за правда; 

- Христијан Делев, државен секретар во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво; 

- Ѓорѓи Божинов, советник во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство; 

- Елизабета Канчевска-Милевска, државен секретар 
во Министерството за култура; 

- Сузана Веланоска-Кењереш, раководител на Се-
ктор во Министерството за култура; 

- Перо Стојановски, државен секретар во Мини-
стерството за образование и наука; 

- Нуран Авдиу, раководител на Сектор во Мини-
стерството за образование и наука; 

- Љупче Петроски, раководител на Сектор во Ди-
рекција за заштита и спасување; 

- Живко Гацовски, генерален инспектор во Дирек-
цијата за заштита и спасување; 

- Валентин Фетаџокоски, раководител на Одделе-
ние во Секретаријатот за законодавство; 

- Никола Николиќ, раководител на Одделение во 
Секретаријатот за законодавство; 

- Јулијана Илиевска, соработник во Секретаријат за 
европски прашања; 

- Агим Махмути, раководител на Сектор во Секре-
таријатот за спроведување на Рамковниот договор, 

- Блерта Камбери, помошник раководител во Се-
кретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, 

- Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС; 
- Жика Стојановски, претседател на Комисијата за 

меѓуопштинска соработка; 
- Вукица Савеска, претседател на Комисијата за 

следење на развојот на системот за финансирање на оп-
штините. 

2. Со именувањето на членовите на Работната група 
за децентрализација на досегашните им престанува 
мандатот. 

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

 
      Бр. 19-1723/1                     Заменик на претседателот 
23 март 2008 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

868. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КООРДИНА-
ТОР НА ИПА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА РЕГИОНА-
ЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УП-
РАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДО-
ВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За стратешки координатор на ИПА компонентата 

за регионален развој и ИПА компонентата за развој на 
човечки ресурси во системот на децентрализирано 
управување со претпристапните фондови од Европска-
та унија за Република Македонија, се именува замени-
кот на претседателот на Владата на Република Македо-
нија, задолжен за економски прашања, м-р Зоран Ста-
врески. 

2. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на Секторски коор-
динатор на ИПА компонентите за регионален развој и 
развој на човечки ресурси во системот на децентрали-
зирано управување со претпристапните фондови од 
Европската унија за Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/07. 

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

 
     Бр. 19-2073/1                     Заменик на претседателот  
7 април 2008 година               на Владата на Република 

   Скопје        Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
869. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-
НАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТП-
РИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За Национален координатор за авторизација 
(НАО) во системот на децентрализирано управување 
со претпристапните фондови од Европската унија за 
Република Македонија се именува м-р Маја Парнарџи-
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ева, државен советник одговорен за прашањата од об-
ласта на финансиски систем, меѓународни финансии, 
хармонизација со ЕУ, управување со јавен долг и де-
централизирано финансиско управување со ЕУ фондо-
вите во рамки на Министерството за финансии. 

2. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на Национален коор-
динатор за авторизација во системот на децентрализи-
рано управување со претпристапните фондови од 
Европската унија за Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/07). 

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

 
      Бр. 19-2081/1                     Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                на Владата на Република 
          Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
870. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕ-
РАТИВНАТА СТРУКТУРА НАДЛЕЖНА ЗА ИМП-
ЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРВИТЕ ЧЕТИРИ КОМПО-
НЕНТИ ОД ИПА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРА-
ЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАП-
НИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За раководител на Оперативната структура над-

лежна за имплементирање на првите четири компонен-
ти од ИПА во системот на децентрализирано управува-
ње со претпристапните фондови од Европската унија 
за Република Македонија се именува Радица Коцева, 
раководител на Секторот за централно финансирање и 
склучување договори во Министерството за финансии. 

2. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на раководител на 
Оперативната структура надлежна за имплементирање 
на првите четири компоненти од ИПА во системот на 
децентрализирано управување со претпристапните 
фондови од Европската унија за Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/07). 

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

 
Бр. 19-2082/1                     Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

871. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на Европската заедница 
за Република Македонија во рамките на спроведување-
то на помошта според Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА) („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООР-
ДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА-
НО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОН-
ДОВИ ОД  ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
За Национален ИПА координатор (НИПАК) во си-

стемот на децентрализирано управување со претпри-
стапните фондови од Европската унија за Република 
Македонија се именува заменикот на претседателот на 
Владата на Република Македонија м-р Габриела Конев-
ска – Трајковска. 

2. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на Национален ИПА 
координатор во системот на децентрализирано управу-
вање со претпристапните фондови од Европската унија 
за Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 18/07). 

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

 
Бр. 19-2083/1                      Заменик на претседателот  

7 април 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
872. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 
19/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  7.04.2008 година, донесе  

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07,30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07 и 29/08), во членот 126-а, во ставот (2), 
зборовите: „и нивни заменици“ се бришат. 

 
Член 2 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

   
  Бр. 19-2219/1         Претседател на Владата 

7 април 2008 година              на Република Македонија, 
       Скопје       м-р Никола Груевски, с.р. 
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873. 
Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Репyблика Македонија” бр. 
28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.02.2008 година, донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА 
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  

АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Содржина на статут 
 

Член 1 
Со овој статут се уредува: 
- фирмата и седиштето на друштвото; 
- предмет на работење на друштвото; 
- износ на основната главнина; 
- номинална вредност на акциите, бројот на акциите 

со секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и 
погодностите; 

- времетраење на друштвото; 
- податоци за основачите; 
- податоци за првите членови на органот за управување; 
- вид, состав и начин на избор на орган на управување; 
- форма и начин на објавувања што ги врши друштвото; 
- начин на престанок на друштвото и 
- други прашања што се од значење за Акционер-

ското друштво за промоција и продажба на земјоделс-
ки производи АГРИ ЛЕНД АД Скопје во државна 
сопственост (во натамошниот текст: друштвото). 

Согласно Законот за трговски друштва (во натамошни-
от текст: законот), може да се уредат и други прашања од 
значење на друштвото кои не се уредени со овој статут. 

  
Член 2 

Друштвото го основа Република Македонија. 
Во име на основачот Владата на Република Маке-

донија ги презема без јавен повик сите акции и  го пот-
пишува овој статут. 

 
Статус на друштвото 

 
Член 3 

Друштвото има својство на правно лице со права и 
обврски утврдени со закон и овој статут. 

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот. 
 

Времетраење на друштвото 
 

Член 4 
Друштвото се основа на неопределено време. 
 

Печат и штембил 
 

Член 5 
Друштвото има печат и штембил во кои е содржан 

називот  на фирмата. 
Основачот може  да ја промени фирмата со донесу-

вање на одлука за промена на статутот што ја донесува 
собранието на друштвото. 

Фирма и скратен назив на друштвото 
 

Член 6 
Акционерското друштво работи и учествува во 

правниот промет под фирма: 
Акционерското друштво за промоција и продажба 

на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД – Скопје.  
Скратениот  назив на фирмата на друштвото е: АГ-

РИ ЛЕНД АД Скопје. 
Друштвото работи и учествува во надворешниот 

промет под фирма: 
Joint Stock Company for Promotion ans Sale of 

Agricultural Products, AGRI LAND - Skopje 
Скратениот назив на фирмата на друштвото, за на-

стап во надворешниот промет е: JSC AGRI LAND 
Skopje. 

Седиште на друштвото 
 

Член 7 
Седиште на друштвото е: ул. „Ленинова“ бр. 2, 

1000 Скопје. 
Основачот може да го промени седиштето со доне-

сување на одлука за промена на статутот која што ја 
донесува собранието на друштвото.        

 
Предмет на работа 

 
Член 8 

Предмет на работење на Друштвото ќе бидат сите 
дејности утврдени со Националната класификација на 
дејности освен оние за кои е потребна согласност, доз-
вола или друг акт на државен или друг надлежен орган. 

Во надворешно трговскиот промет  друштвото ќе 
ги врши сите дејности утврдени со Националната кла-
сификација на дејности освен оние за кои е потребна 
согласност, дозвола или друг акт на државен или на 
друг надлежен орган. 

 
Претежна дејност 

 
Член 9 

Претежна дејност на друштвото ќе биде: 
51.31 Трговија на големо со овошје и зеленчук. 

 
Застапување на друштвото 

 
Член 10 

Генералниот директор го застапува друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет, а во негово отсуство 
друштвото  го застапува лице овластено од него. 

 
Основна главнина 

 
Член 11 

Основната главнина на друштвото изнесува 
25.000,00 (дваесет и пет илјади) евра во денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народна Банка 
на Република Македонија објавен еден ден пред доне-
сување на статутот. 

Основната главнина е  распореденa на 25.000 (двае-
сет и пет илјади) обични акции кои ги поседува основа-
чот со номинална вредност од 1 (едно) ЕВРО според 
средниот курс на Народна Банка на Република Македо-
нија објавен еден ден пред донесување на статутот. 
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Зголемување на основната главнина 
 

Член 12 
Зголемување на основната главнина може да се врши со: 
- влогови; 
- условно зголемување на основната главнина; 
- одобрен капитал; 
- средства на друштвото. 

 
Општа резерва 

 
Член 13 

Во друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат 
на зафаќање од нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
15% од нето добивката, се додека резервите на друш-
твото не достигнат износ кој што е еднаков на 1/5 од 
основната главнина. Ако така создадената резерва се 
намали мора да се дополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от најмал износ од став 2 од овој член може да се упо-
требува само за покривање на загубите. 

 
II. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 

 
II. 1 Собрание на друштвото 

 
Единствен акционер 

 
Член 14 

Правата и обврските на Собранието на друштвото ги 
врши Владата на Република Македонија како единствен 
акционер, со седиште на ул. „Илинденска“ бб, 1000 Скопје. 

Единствен матичен број на основачот е: 4064674. 
Единствениот акционер на друштвото е Владата на 

Република Македонија со седиште на ул. „Илинденска“ 
бб, 1000 Скопје. 

Единствениот акционер на друштвото ги остварува 
правата и обврските согласно законот и овој статут, 
лично или преку полномошник кој тој ќе го определи. 

 
Овластувања на собранието на акционери 

 
Член 15 

Собранието на акционери одлучува за прашања 
определени со закон и овој статут, а особено за:    

- измена на статут; 
- одобрување на годишната сметка, на финансиски-

те извештаи и на годишниот извештај за работа на 
друштвото во претходната деловна година и одлучува-
ње за распределбата на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на Одборот на 
директори; 

- одобрување на работа и на водењето на работење-
то со друштвото на членови на Одборот на директори; 

- промена на правата врзани за одделни родови и 
класи акции; 

- зголемување и намалување на основната главнина 
на друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 
- назначување на овластен ревизор за ревизија на 

годишната сметка и на финансиските извештаи ако 
друштвото има обврски да ги подготвува; 

- преобразба на друштвото во друга форма на друш-
тво, како и за статусни промени на друштвото; 

- именување и разрешување на ликвидатор; 
- престанување на друштвото; 
- решава и за други прашања согласно законот и 

овој статут. 
 

Основна должност на акционерот 
 

Член 16 
Единствениот акционер е должен да го уплати но-

миналниот износ на запишаните акции. 
 

II. 2 Управување со друштвото 
 

Одбор на директори  
Член 17 

Со друштвото управува одбор на директори. 
Одборот на директори е составен од 5 (пет) члена. 
Одборот на директори согласно законот и овој ста-

тут како и одлуките на собранието на друштвото акци-
онер, донесува одлуки за:   

- отварање, затварање или префрлања на претприја-
тија или значајни удели од нив; 

- промена на  дејноста на друштвото; 
- организациски промени; 
- основање и престанување на подружница; 
- стекнување или отуѓување на недвижен имот и 

стварни права врз нив; 
- учество во други трговски друштва; 
- изготвување на тримесечни извештаи и истите ги 

доставува до Собранието на друштвото на усвојување; 
- прифаќање и предлагање на годишен извештај и 

извештај за работењето на друштвото за одобрување од 
страна на собранието на друштвото; 

- проект за распоредување на добивката, кој се пре-
тставува на собранието на друштвото; 

- прифаќање на правила за своето работење кои се 
одобруваат од единствениот акционер; 

- избира претседател и заменик претседател од сво-
ите членови; 

- склучување на договори за кредит и  засновање  
на залог.  

- ораганизирање на работата на друштвото, обезбе-
дување на стопанисувањето и чувањето на имотот на 
друштвото; 

- донесување на акти за деловната политика; 
- предлог за зголемување и  намалување на основ-

ната главнина на друштвото; 
- склучување на договори за работа и остварување 

на дисциплинската одговорност на вработените во 
друштвото; 

- располагање со активите, чија вкупна вредност во 
тековната година ја надминува половината од вредно-
ста на активите на друштвото, согласно последниот 
одобрен финансиски  извештај; 

- прифаќање на долгови или давање обештетувања 
на лица чија висина во тековната година ја надминува 
половината од вредноста на активите на друштвото 
согласно последниот одобрен финансиски  извештај; 

- во однос на сите други прашања кои не се во иск-
лучителна надлежност на собранието на друштвото. 

 
Мандат  
Член 18 

Членовите на одборот на директори се бираат за 
време од 4 (четири) години. 

Собранието на друштвото може да ги отповика сите 
членови на одборот на директори и пред истекот на 
времето за кое биле избрани. 
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Оставка 
 

Член 19 
Членот на одборот на директори може да поднесе 

оставка во било кое време со поднесување писмено из-
вестување до органот што го избрал, освен кога инте-
ресите на друштвото не наложуваат ништо друго. 

 
Права и обврски на членовите на одборот  

на директори 
 

Член 20 
Членовите на одборот на директори имаат еднакви 

права и обврски независно од: 
- внатрешното распоредување на функциите меѓу 

членовите на одборот на директори; 
- одредбите, со кои се дава право на управување и 

претставување на генералниот  директор. 
Членовите се должни да го гарантираат доброто 

управување со друштвото така што ќе депонираат во 
деловната банка во корист на друштвото сума, но не 
помала од вредноста на нивната тримесечна бруто на-
града како членови на одборот на директори. 

 
Права и обврски на извршните членови 

 
Член 21 

Правата и обврските на извршните членови на од-
борот на директори за располагање со активата чија 
вкупна вредност во тековната година ја надминува по-
ловината од вредноста на активата на друштвото, сог-
ласно последниот одобрен финансиски  извештај, по-
крај правата и обврските определни со закон и овој ста-
тут, се определуваат и со договорот за уредување на 
односите меѓу друштвото и извршниот член на одбо-
рот на директори (менаџерски договор). 

 
Должности на одборот на директори 

 
Член 22 

Одборот на директори при подготвување и спроведува-
ње на одлуките на собранието на друштвото е должен: 

- на барање на собранието на друштвото да ги подготви 
општите акти и одлуките чиешто донесување е во 
надлежност на собранието на друштвото;  

- да ги подготви договорите кои што можат да се склучат 
само со согласност на собранието на друштвото;  

- да ги извршува одлуките кои што собранието на друш-
твото ги донесува во рамките на својата надлежност; 

- да врши други работи коишто ги има согласно за-
конот спрема собранието на друштвото и што се во 
рамките на неговата надлежност. 

 
Забрана за конкуренција 

 
Член 23 

Член на одборот на директори не смее: 
- за своја или туѓа сметка да врши работи коишто 

спаѓаат во предметот на работењето на друштвото; 
- да врши друга дејност или активност во друго друш-

тво, со ист сличен предмет на работење, платена или 
неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго 
лице; 

- да биде член на орган на управување или член на 
надзорен одбор односно контролор во друго друштво 
коешто има ист или сличен предмет на работење како 
и друштвото, и 

- во просториите на друштвото да врши работи за 
своја сметка или за туѓа сметка. 

Пред изборот на физичко лице за член во одборот 
на директори, кандидатот во писмена форма, го изве-
стува собранието на друштвото за сите свои дејности и 
активности во друго друштво, платени и неплатени, 
кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на било 
кое друго лице. 

Ако член на одборот на директори постапи спро-
тивно на забраните од став 1 на овој член, односно пре-
молчи релевантен факт во известувањето од ставот 2 
на овој член,  друштвото може: 

- да бара надомест на штета, или 
- да бара на друштвото да му се отстапи правната работа 

што ја склучил за своја сметка и му ја даде користа што 
потекнува од правната работа склучена за своја или за туѓа 
сметка. 

 
Одговорност за штета 

 
Член 24 

Член на одборот на директори особено ќе се смета 
за одговорен за штета ако спротивно на законот: 

- на единствениот акционер му го врати она што тој 
го вложил во друштвото; 

- на единствениот акционер му исплати камата или 
дивиденда; 

- запише, стекне или земе во залог или ако ги пов-
лече акциите на друштвото; 

- го раздели имотот на друштвото; 
- изврши исплата по настанувањето на неспособно-

ста на друштвото за плаќање, односно по настанување-
то на презадолженоста на друштвото; 

- поднесе невистинита годишна сметка и финанси-
ски извештај; 

- ги злоупотреби и неовластено ги користи средс-
твата на друштвото и 

- при условно зголемување на основната главнина из-
даде акции, спротивно на целта, или издаде акции пред 
акциите од претходната емисија да бидат уплатени. 

 
Комисии 

 
Член 25 

Одборот на директори може да формира една или повеќе 
комисии од редот на своите членови и од други лица. 

Комисиите не може да одлучуваат за прашања што 
се во надлежност на одборот на директори, ниту можат 
да им се пренесат нивните права и обврски. 

Сите активности на комисиите подлежат на одобре-
ние од страна на одборот на директори. 

 
Состаноци на одборот на директори 

 
Член 26 

Одборот на директори одржува редовни состаноци 
најмалку еднаш на три месеци. 

Одборот на директори се свикува на состанок од 
страна на претседателот на одборот на директори по 
негова иницијатива, по барање на собранието на друш-
твото или член на одборот на директори. 

Барањето за свикување треба да е писмено и да содржи 
прашања за кои се бара дискусија. Во тој случај претседате-
лот е должен во рок од еден месец да свика состанок. 

Свикувањето на состанокот е во писмена форма. 
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Во поканата се наведуваат: местото, датумот, часот на 
одржувањето на  состанокот и предложениот дневен ред.  

Собранието на друштвото се информира за свика-
ниот состанок според редот за известување на членови-
те на одборот на директори. 

Во итни случаи, информирањето може да биде по теле-
фон, телефакс или со телеграма. Информирањето по телефон 
и по факс се потврдува писмено од претседателот на одборот 
на директори, информирањето со телеграма - со 
известувањето за доставата, а за информирањето по телекс - 
со писмена потврда за испратено соопштение. 

Информирањето треба да биде најдоцна седум дена 
пред одржувањето на состанокот. Информирањето  не 
е потребно во случај ако на претходната седница при-
сутните членови на одборот на директори и собранието 
на друштвото се известени за местото, датумот и часот 
на следниот состанок или ако одборот на директори 
прифати повик за одржување на своите состаноци. 

Ако не е запазен редот за свикување состаноци на 
одборот на директори, тој може да заседава и да донесе 
одлука само ако тој факт е утврден во записникот и ако 
членовите се согласни со тоа. 

Одборот на директори може да заседава и да доне-
сува одлуки само ако на состанокот присуствуваат 
мнозинството членови на одборот.  

Одборот на директори донесува одлука со мнозинс-
тво од вкупниот број на членови на одборот. 

 
Записници 

 
Член 27 

За работата на  состаноците на одборот на директо-
ри се води  записник. 

Одредени податоци од записниците можат да бидат 
објавени, огласени или да се дадат на трети лица само 
со одлука на одборот на директори. 

Записникот содржи податоци за начинот на кој што 
работел одборот на директори, времето  и местото на 
одржување на состанокот, лица кои присуствувале, 
дневен ред на состанокот, прашања кои биле предмет 
на  гласање и резултатите од гласањето. 

Записникот го потпишуваат сите членови на одборот на 
директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го 
потпишува и претседателот на одборот на директори, а во 
негово отсуство член на одборот на директори кој по овла-
стување на претседателот претседавал со состанокот. 

 
Начин на избор и состав на одборот на директори 

 
Член 28 

Членовите на одборот на директори се бирааат со 
одлука  на собранието на друштвото. 

Први членови на одборот на директори се: 
1. Зоран Тасев од Свети Николе, ул. „Вељко Влахо-

виќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 57066. 
2. Ненад Ефремов од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 

70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лк бр. 1348288. 
3. Јован Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Маке-

донски“ бр 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 
1527548. 

4. Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагори-
чане, со ЕМБГ 3112972420003, со лк бр. 358938. 

5. Алберт Нагавци од Скопје, ул. „2-ра Македонска Бри-
гада“ бр 24/4, Бутел II, со ЕМБГ 1907967450005, со лк бр. 
G0005736. 

Извршни членови 
 

Член 29 
Извршни членови на одборот на директори се: 
1. Зоран Тасев од Свети Николе, ул. „Велко Влахо-

виќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 57066. 
 
Права и должности на извршните членови  

на одборот на директори 
 

Член 30 
Извршните членови го водат работењето на друш-

твото и имаат најшироки овластувања да ги вршат сите 
работи сврзани со раководењето, спроведувањето на 
одлуките на одборот на директори и вршењето на те-
ковните активности на друштвото и да дејствуваат во 
сите околности од името на друштвото. 

Одборот на директори им го доверува на извршните 
членови застапувањето на друштвото во односите со трети 
лица.  

Избор на извршен член 
 

Член 31 
Одборот на директори врши избор на извршен член 

на одборот на директори со едногласна одлука на сите 
членови на одборот на директори.  

 
Генерален директор 

 
Член 32 

За извршен член на одборот на директори - генерален 
директор се избира Зоран Тасев од Свети Николе, ул. 
„Велко Влаховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 
57066. 

 
Права и должности на генералниот директор  

Член 33 
Одборот на директори од своите членови избира 

еден генерален директор кој управува и го застапува 
друштвото  во односите со трети лица. 

Генералниот директор е должен да дава извештаи 
до претседателот на одборот на директори и до собра-
нието на друштвото за настанатите околности кои се 
од суштинско значење за друштвото. 

Името на генералниот директор се запишува во 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

Генерален директор: 
- го организира извршувањето на одлуките на одбо-

рот на директори и на собранието на друштвото; 
- го организира работењето на друштвото; 
- остварува оперативно раководење на друштвото; 
- обезбедува стопанисување и чување на имотот на 

друштвото; 
- го чува и користи печатот на друштвото; 
- го претставува друштвото и ги остварува правата 

и должностите кои му се доверени со акт на друштво-
то. 

 
Неизвршни членови на одборот на директори 
 

Член 34 
Неизвршни членови на одборот на директори се: 
1. Ненад Ефремов од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 

70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лк бр. 1348288. 
2. Јован Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Маке-

донски“ бр 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 
1527548. 

3. Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагори-
чане, со ЕМБГ 3112972420003, со лк бр. 358938. 

4. Алберт Нагавци од Скопје, ул. „2-ра Македонска Бри-
гада“ бр 24/4, Бутел II, со ЕМБГ 1907967450005, со лк бр. 
G0005736. 
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Овластувања на неизвршните членови на одборот 
на директори 

 
Член 35 

Неизвршните членови покрај правото на надзор над во-
дењето на работењето од страна  на извршните членови, 
имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и 
документите на друштвото, имотот и хартиите од вредност и 
стока.  

 
Овластувања кои не можат да се пренесат  

врз извршните членови 
 

Член 36 
Одборот на директори не може да ги пренесе врз из-

вршните членови овластувањата кога  се одлучува за: 
- затворање (престанување) или пренос на претпри-

јатие или на негов дел што  учествува со над 10% во 
приходот на друштвото; 

- намалување или проширување на предметот на 
работење на друштвото; 

- суштествени внатрешни организациони промени на 
друштвото што се определуваат со акт на друштвото; 

- воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за друштвото или 
нејзино прекинување; 

- основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина од основната глав-
нина на друштвото и  

- основање и престанување на подружници на друштвото. 
 

Независни членови на одборот на директори 
 

Член 37 
Независен член на одборот на директори е Јован 

Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр 27 
б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 1527548. 

 
Престанок на друштвото 

 
Член  38 

Друштвото престанува со: 
- одлука на собранието на друштвото; 
- правосилна одлука на суд со која е утврдена ни-

штовност на друштвото и на уписот на друштвото во 
Централниот Регистар на Република Македонија; 

- присоединување, спојување или поделба на друш-
твото со раздвојување со основање и со раздвојување 
со преземање; 

- стечај и ликвидација. 
 

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 39 
Сите акти што ги донесува Собранието на друштво-

то и одборот на директори на друштвото се објавуваат 
на службеното гласило на друштвото или на огласна 
табла. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Влегување во сила 

 
Член 40 

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а 
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 19-2196/1         Влада на Република Македонија 

25 февруари 2008 година           застапувана од 
      Скопје                         заменик претседател, 
                                    д-р Живко Јанкулоски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

874. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 14 ап-
рил 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈ-

ДИНГ ДООЕЛ Скопје му сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја.   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

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

 
 Бр. 02- 729/1   

14 април 2008 година         Претседател, 
          Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 

 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1.  Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДО-

ОЕЛ Скопје 
ул. „Маршал Тито“ бр.33/4, 1000 Скопје, Република 

Македонија  
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14 април 2008 година  
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14 април 2018 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 24.10.1/08 
7. Број на деловниот субјект - 6299059 
8. Единствен даночен број - 4030007011432 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста: 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија на носителот на лиценца за снабдување 
на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните 
потрошувачи во согласност со склучените договори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги во согласност со применливата 
тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и 
мрежните правила за дистрибуција, за количините на 
електрична енергија кои се обврзал да ги испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и технич-
ките нормативи и стандарди  за работа на системот за 
пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

15. 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: 

- ин формации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

16. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.    

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 -  ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРА-
ЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

875. 
Врз основа на член 95 од Законот за радиодифузната 

дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
100/05 и 19/07), а во согласност со член 11 став 2 и член 19 
став 2 алинеја 10 од Деловникот, Советот за радиодифузија 
на Република Македонија, на 11-та седница, одржана на 15 
април 2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А  

I. На трговските радиодифузни друштва што одлучиле да 
ги покриваат изборите, за време на изборната кампања за 
Предвремените избори за пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија во 2008 година, им се дозволува да из-
двојат дополнителни 20% или 12 минути на еден реален час 
од својата програма, наменети за емитување платена поли-
тичка програма, односно платено политичко рекламирање. 

II. Трговските радиодифузни друштва не смеат да 
го користат времето за рекламни спотови, телешопинг 
спотови и за другите форми на рекламирање утврдено 
со членот 93 став 3 од Законот за радиодифузната деј-
ност, за емитување платено политичко рекламирање. 

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

 
       Бр. 02-938/1                          Совет за радиодифузија 
15 април 2008 година            Претседател,  
          Скопје                         Зоран Стефаноски, с.р. 
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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 - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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