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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

3706. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 
2-РИ АВГУСТ 2015 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ  

ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. АДЕМ ЕЛИЗАБЕТА СУДАХА, од Скопје 
2. ФАРУК ХАСАН ЌЕХАЈИЧ, од Скопје 
3. ДАЛИБОР МОМЧИЛО РАТКОВИЌ, од Кума-

ново 
4. ГАНИ РЕЏЕП МУСЛИ, од с.Оморане, Скопје 
5. КИРЧО ИЛИЈА ДАВЧЕВ, од Скопје 
6. МАРЈАН АЛЕКСАНДАР СПАСОВСКИ, од Ку-

маново 
7. АБДИЈА АМЕТ АБДУЉА, од с.Слупчане, Лип-

ково 
II 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на  казната затвор осудените лица: 

1. АЛЕКСАНДАР ВАСИЛ ЛИКАРСКИ од Него-
тино, во траење од 6 месеци 

2. ВЕБИЈА ЈАВНИ КЕРИМОСКИ од Прилеп, во 
траење од 5 месеци 

3. ЛЕФКО АНЃЕЛ КАРТИНОВ од Велес, во трае-
ње од 5 месеци 

4. МИТКО СТОЈАН ЃОРЃИЕВ од с.Дражево, Стру-
мица, во траење од 6 месеци 

5. НЕБИ САМЕТ ТЕРЗИЈА од Тетово, во траење од 
6 месеци 

6. ХАМДИЈА ШАБИ ЌЕНАН од Куманово, во тра-
ење од 5 месеци 

7. ГОРАН РАДЕ НАКОВ од с.Спанчево, Кочани, во 
траење од 6 месеци 

8. АЛЕКСАНДАР ДРАГОЉУБ НИКОЛОВ од 
Скопје, во траење од 6 месеци 

9. ДЕЈАН РАДОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

10. ДАНИЕЛ ВЛАДО НИКОЛОВСКИ од с.Оре-
шани, Скопје, во траење од 3 месеци 

11. НАСКО ЖИВКО ТОМОВСКИ од Скопје, во 
траење од 3 месеци 

12. БРАНИСЛАВ БЛАГОЈА НАУМОВСКИ од 
Скопје, во траење од 5 месеци 

13. ВАСИЛЕВСКА ЗОРАН СНЕЖАНА од Битола, 
во траење од 3 месеци 

  Стр. 
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новливи извори на енергија ................ 68 
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14. АРМЕНД АГИМ ИДРИЗИ од Скопје, во траење 

од 3 месеци 
15. МАРКО ПАНДЕ ГОНОВСКИ од Битола, во 

траење од 6 месеци 
16. ЈОВЧО АПОСТОЛ ЃОРЃИЕВ од Гевгелија, во 

траење од 6 месеци 
17. ФЉАМУР ХЕБИБ НЕЗИРАЈ од Тетово, во трае-

ње од 3 месеци 
18. ТЕФИК ЕЛМАЗ САЛИЈА од с.Глумово, во тра-

ење од 3 месеци 
19. ДЕЈАН ВИДОЈА СТОЈАНОВСКИ од Куманово, 

во траење од 6 месеци 
20. АХМЕД ЌАНИ МЕХМЕД од Скопје, во траење 

од 3 месеци 
21. ИБРАИМ ШЕМО ДАХИЛ од с.Цветово, општи-

на Студеничани, во траење до 3 месеци 
22. СЕБАЈДИН САЛАЈДИН БЕЌИРИ од Турчане, 

Гостивар, во траење од 3 месеци 
23. ЖАРКО ДУШАН ГОСТОВИЌ од Скопје, во 

траење од 3 месеци 
24. КРУМЕ ЃОРЃИЈА НЕДЕЛКОСКИ од Прилеп, 

во траење од 3 месеци 
25. СТЕФАН САШО РИСТЕВСКИ од Битола, во 

траење до 3 месеци 
26. ФАИК ЗЕКИР РУШАНИ од с.Житоше, Дол-

нени, во траење од 6 месеци 
27. ВАСА ПЕТРУШ ПЕРОВСКА од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
28. АЛЕКСАНДАР ВЛАДО ВЕЛЈАНОВСКИ од 

Скопје, во траење од 3 месеци 
29. ЦЕЛЕ АРГИЛ ЦЕЛЕСКИ од Охрид, во траење 

од 3 месеци 
30. ЕЛЕНА НИКОЛА КАДРИЌ од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци 
31. ЗОРАН РУСЕ ЈОВАНОВ од Неготино, во трае-

ње од 3 месеци 
32. ТОМЕ ТАНАСКО СИМОНОВСКИ од Скопје, 

во траење од 3 месеци 
33. НИКОЛА ЖИВКО ПЕТКОВСКИ од Скопје, во 

траење од 3 месеци 
34. АВНИ РЕЏЕП ХАЈДАРОВСКИ од с.Патишка 

река, Скопје, во траење од 6 месеци 
35. АЛЕКСАНДАР ПАВЛИНА КИПРИЈАНОВ од 

Охрид, во траење од 3 месеци 
36. ДРАГИ СТОЈАН АНГЕЛОВ од Струмица, во 

траење од 6 месеци 
37. ДИНЕ БОЖИН МИЛЕНКОВСКИ од Куманово, 

во траење од 6 месеци 
38. КОДРА МУСТАФА ШЕЌЕРИЈЕ од с.Аме, Де-

бар, во траење од 6 месеци. 
 

III 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 08-1129/1 Претседател 

27 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3707. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012, 93/2013, 44/2015 и 81/2015), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ 

СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА 

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (
*
) 

 

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регула-

тивите на Европската Комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 

17/15 и 67/15), во членот 1, во ставот (2) по бројот „300“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 

301  се додаваат 12 нови прилози 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 и 313, кои се составен дел 

на оваа уредба. 

 

Член 2 

Во Прилогот 25 во табелата,  точката 1 се брише.  

Точката 2 станува точка 1. 

 

Член 3 

 Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 42-6608/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 

__________________ 

 
(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинира-

ната номенклатура, CELEX бр. 32015R0020, 32015R0021, 32015R0022, 32015R0023, 32015R0181, 32015R0184, 32015R0185, 

32015R0221, 32015R0352, 32015R0386, 32015R0387, 32015R0388. 
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3708. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 

106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост, на недвижните ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП.бр.14609 КО  

Прилеп, ул. „М.Тито“ и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда  Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна 

површина на посебниот дел од зградата од 309 м2;  

- зграда 1, намена на зграда  Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата БАЛ, со внатрешна 

површина на посебниот дел од зградата од 37 м2  и 

- зграда 1, намена на зграда  Б4, влез 1, кат 2, намена на посебниот дел од зградата ХС, со внатрешна 

површина на посебниот дел од зградата од   23 м2,   

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-5251/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3709. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 

106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Републи-

ка Македонија, му престанува користењето на следните движни ствари: 
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Член 2 
 Движните ствари од член 1 на оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на  Државното 
правобранителство на Република Македонија. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со Државниот правобранител на Република 
Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

                                                                         
Член 4 

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

 
Бр. 42-5732/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3710. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.07.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМА-
ТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА  

 
Член  1 

Со оваа одлука на Министерството за информатич-
ко општество и администрација се дава на трајно ко-
ристење без надомест дел од недвижна ствар - деловна 
просторија на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје, 
зграда број 1, влез 1, дел од приземје,  со површина од 
277,60 м2 на КП бр.9521, КО Центар 1, евидентирана 
во Имотен лист бр 9099, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

                 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5733/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3711. 
Врз основа на член 50, став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.199/2014, 42/2015 и 
44/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена од гру-
пата класи на намени Б – комерцијални и деловни на-
мени,  коjа е потребно да се предвиди во рамките на 
градежната парцела број 6.1, определена во  Деталниот 

урбанистички план „Централно зеленило покрај река 
Вардар – Парк 1“, донесен со одлука на Советот на оп-
штина Центар, бр.07-6530/12, од 13.3.2012 година, пре-
ку изработка на Урбанистичко планска документација 
за градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6113/2 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3712. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 42/15 и 44/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градби со основна класа на намена А2 - до-
мување во станбени згради и компатибилни класи на 
намени, кои е потребно да се предвидат во рамки на 
градежните парцели број 2.1. и 3.1., определени во Де-
талниот урбанистички план „Градска четврт Дебар Ма-
ало 1“ - изменување и дополнување, донесен со Одлука 
на Совет на општина Центар број 07-9816/4, од 
21.12.2012 година, преку изработка на Урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес.“ 

 
Член2 

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

 
Бр. 42-6114/2 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3713. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13 и 44/15 ), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД  
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА  НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-



 Стр. 20 - Бр. 126                                                                             27 јули 2015 
 

топанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија-Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9 за градежно 
земјиште со површина од 25м2 кое претставува дел од 
КП бр. 17595/1 КО Битола запишано во Имотен лист 
бр.26860 согласно Извод од план бр. 15-754 од 
20.02.2014 година од ДУП  за „АРМ четврт 1“ Битола, 
донесен со Одлука на Совет на општина Битола бр. 07-
1791/3 од 06.09.2010 година за изградба на објект од ја-
вен интерес Е2 – Комунална супраструктура Трафоста-
ница ТС 10/20 kv. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6674/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3714. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Град Скопје му се дава на трајно 
користење без надоместок, недвижна ствар, пешачка 
патека со конзолно проширување на Кеј „Димитар 
Влахов“  на мајор корито на лева страна на река Вар-
дар на потегот од мостот „Стив Наумов“, до „Камениот 
Мост“, запишан во Имотен лист за инфраструктурни 
објекти број 29, префикс СИП 12, идентификатор 
26223028-927/2014, со должина од 274,61 м2, сопстве-
ност на Република Македонија.  

    
Член 2 

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

 
Бр. 42-6186/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3715. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АД ЗА ИЗГРАДБА 
И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И  

СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ 
ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 
претпријатие Македонијапат, му престанува користе-
њето на недвижна ствар - стан во Пробиштип и тоа: 

- стан во зграда бр.1 влез 001, ПР, број 001 за-
пишaнa во Имотен лист бр. 18 за КО Пробиштип, на 
КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со вкупна пов-
ршина од 53 м2, сопственост на Република Македонија 

- помошна просторија во зграда бр.1, влез 001, ПО 
број 000, запишана во Имотен лист бр. 18 за КО Про-
биштип, на КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со 
вкупна површина од 24 м2, сопственост на Република 
Македонија и 

- помошна просторија во зграда бр.2, влез 001, ПР 
број 000, запишана во Имотен лист бр. 18 за КО Про-
биштип, на КП 976, на ул. „Јордан Стојанов“ бр.1, со 
вкупна површина од 7 м2, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Јавното претпри-
јатие Македонијапат и Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје  во рок 
од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-6306/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3716. 
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот “Страиште“ општина Валан-
дово поднесена од Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги увоз-извоз “БЕКАТЕХ-
НИКА-ЧОНЕ“ ДООЕЛ с.Костурино, Струмица бр. 24-
987/1 од 30.01.2015 година, бидејќи од единицата на 
локалната самоуправа - општина Валандово е добиено 
негативно мислење бр. 12-583/2 од 03.04.2015 година 
од причини што со идните рударски активности (ек-
сплоатација на минералната суровина) на предметниот 
локалитет ќе има негативно влијание врз индустрис-
ките, стопанските и инфраструктурни објекти кои се 
наоѓаат во негова близина како и врз околните населе-
ни места и градот Валандово. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-6407/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3717. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 
СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, му престанува користењето на следните  
движни ствари: 

 
 
 
 
 
  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Државната ко-
мисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата  на  Република Македонија, склучува 
договор со претседателот на Државната комисија за од-
лучување во втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1  од 
оваа одлука. 

                                                                         
Член 4 

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

 
Бр. 42-6498/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3718. 

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

од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 

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

137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-

нија на седницата, одржана 21.7.2015 година  донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-

ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-

СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ 

НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИ-

ЈА И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ „АК-ИНВЕСТ“  

ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со 

непосредна спогодба на Друштвото за производство, 

градежништво, трговија и угостителски услуги „АК-

ИНВЕСТ“ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

(ЕМБС:6015140), со седиште во Тетово, ул. „Борис 

Кидрич“ бр.1, канцеларии/14-16, Тетово за градежното 

земјиште со вкупна површина од 1183 м2, со намена за 

изградба на мала хидроелектрана со референтен бр.93 

река „Вејачка“ и тоа : 

 

Г.П 1.1 (МХЕ) со намена Е2-комунална супраструк-

тура Машинска зграда формирана од: 

- КП бр. 1006/16 КО Вејце со површина од 626 м2 

евидентирано во Имотен лист бр. 103;  

Г.П 1.1 со намена Е1-комунална инфраструктура  

Водозафат формирана од: 

- КП бр. 1492/39 КО Вејце со површина од 300 м2 

евидентирано во Имотен лист бр. 105; 

- КП бр. 861/3 КО Вејце со површина од 251 м2 

евидентирано во Имотен лист бр. 336; 

Г.П 1.1 со намена Е1-комунална инфраструктура  

Шахти формирана од: 

- КП бр. 1046/15 КО Вејце со површина од 3 м2 

евидентирано во Имотен лист бр. 103;  

- КП бр. 1046/16 КО Вејце со површина од 3 м2 

евидентирано во Имотен лист бр. 103. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-6563/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3719. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ број 199/14, 42/15 и 44/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

21.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-

ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена А2 - 

домување во станбени згради и компатибилни класи на 

намени, која е потребно да се предвиди во рамки на 

градежната парцела број  1.2., определена  со Деталниот 

урбанистички план „Градска четврт Капиштец, локалитет 

Геолошки завод“ - изменување и дополнување, донесен со 

одлука на Совет на општина Центар бр.07-9331/2 од 

10.12.2012 година, преку изработка на Урбанистичко 

планска документација за градби од посебен интерес. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6115/2 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3720. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 

106/15), Владата на Република Македонија, на седница, 

одржана на 21.7.2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за внатрешни работи му престанува користе-

њето на недвижнa ствар - зграда бр. 1, влез 1, кат при-

земје, со површина од 25 м2, лоцирана на КП 953, КО 

Кратово, запишана во ИЛ бр. 138, сопственост на Ре-

публика Македонија. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на времено користење за период од пет години, без на-

домест на Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство. 
 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7253/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3721. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе    
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 

НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИН-

ДУСТРИЈА КО ОРИЗАРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава  согласност за трајна прена-

мена  на  земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија  КО Оризари-вон г.р., оп-

штина Велес. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 32617м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-7260/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3722. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република на Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе   

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ТРАФОСТАНИЦА 110 КV КО 

КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Државна урбанистичка планска документација за 

изградба на трафостаница 110 КV КО Кавадарци 1 

(вон.), општина Кавадарци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 

15193,49м2, ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-7265/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3723. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПРЕГЛОВО ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВ-

НИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИС-

ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕК-

РЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ПРЕГЛОВО 

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 

                                                                        

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Преглово за изградба 

на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 

деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 

дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-

инфраструктура КО Преглово, општина Пласница. 
                                                                  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7267/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3724. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДАЛНОВОД 10 (20)КВ 
ОТЦЕП ОД ПОСТОЕЧКИ ДАЛНОВОД БАШИБОС 
ДО СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА 10(20)0, 4КВ КО 
СОБРИ И КО ЧАЛАКЛИ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на дално-
вод 10 (20)кВ отцеп од постоечки далновод Башибос 
до столбна трафостаница 10(20)0,4кВ КО Собри и КО 
Чалакли, општина Валандово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 9м2 , ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-7271/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3725. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДАЦИЈА- 

МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НИКОЛА КЉУСЕВ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари лоцирани на ул.„11 Октомври“ бб во 

Скопје, КП бр.12064/1, КО Центар 1, запишани во 
Имотен лист бр.105544, сопственост на Република Ма-
кедонија, и тоа: 

- објект бр.1, влез 1, кат приземје бр.1, со внатреш-

на површина од 211 м2 и 

- објект бр.1, влез 1, кат галерија бр.1, со внатрешна 

површина од 26м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Фондацијата 

– Меморијален центар Никола Кљусев - Скопје. 
 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

одбрана и Фондацијата – Меморијален центар Никола 

Кљусев - Скопје во рок од 30 дена од денот на влегува-

њето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7337/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3726. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 21.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕ-

МЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ФОНДАЦИЈА-МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР  

НИКОЛА КЉУСЕВ 
 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на времено користење на нед-

вижни ствари на Фондација-Меморијален центар Ни-

кола Кљусев  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.83/09).  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7338/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3727. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 78/15 и 106/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 21.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-

ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –  

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за труд и социјална политика му престанува корис-

тењето на движната ствар – патничко моторно возило 

Шкода Октавија 1.9 ТДИ, број на шасија 

TBMCS21Z252097116, со регистарска ознака SK-2392-AD.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа – Струмица. 

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа – Струмица, со кој се уредуваат  пра-

вата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа 

одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-7395/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3728. 

Врз основа на член  18 став 4 од Законот за корис-

тење и  располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на  Република Македонија” бр. 78/15 и 

106/15), Владата на Република  Македонија, на седни-

цата, одржана на  21.7.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ –  

ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА-ОХРИД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука, му престанува ко-

ристењето на недвижна ствар со вкупна внатрешна 

површина од 1465м2, која се наоѓа на ул.„Партизанска“ 

бб Охрид, м.в „град“,  КП бр.15503, КО Охрид 3,запи-

шана во Имотен лист бр.931, сопственост на Република 

Македонија, и тоа: 

- зграда1, В1-3, влез 1, СУ, П со внатрешна површи-

на од 41м2; 

- зграда1, В1-3,влез 1, ПР, ДП со внатрешна пов-

ршина од 1231 м2; 

- зграда 1, В1-3,влез 1, кат1, ДП,  со внатрешна пов-

ршина  од 187 м2; 

- зграда1, В1 -3влез 1, кат 1, ПП со внатрешна пов-

ршина од 6 м2. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење на Јавната научна установа Инсти-

тут за филм- Филмска академија – Охрид. 

 

Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

образование и наука и Јавната научна установа  Инсти-

тут за филм – Филмска академија - Охрид, во рок од 

десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-7415/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3729. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 21.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари-книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на 

Република Македонија. 
     

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Државниот архив на Република Македо-

нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 
 

    Бр. 42-7418/1                                                                   Заменик на претседателот 
21 јули 2015 година                                                                    на Владата на Република 
          Скопје                                                           Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3730. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,130/14, 10/15, 20/15 и 
98/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИ-
ТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО 

УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообра-

зовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охрид-
ски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за инфор-
матички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2015/2016 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 95/15), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по табе-
лата се додава нова табела, која гласи: 



27 јули 2015  Бр. 126 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 126                                                                             27 јули 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 јули 2015  Бр. 126 - Стр. 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 56 - Бр. 126                                                                             27 јули 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 јули 2015  Бр. 126 - Стр. 57 

 
 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7420/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3731. 

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 15/13, 120/13 и 41/14), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 21.07.2015 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ 

ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се доделувааат вкупно 50 стипендии 

на странски државјани од интерес за Република Маке-

донија за студенти со македонско потекло кои живеат 

во државите на Балканскиот полуостров. 

  

Член 2 

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од 

оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти 

на државните универзитети, и тоа: Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј” – Скопје, Универзитетот „Св. Кли-

мент Охридски” – Битола, Универзитетот „Гоце Дел-

чев” – Штип и Универзитетот за информатички науки 

и технологии „Св. Апостол Павле” – Охрид  во студис-

ката 2015/2016 година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-7509/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3732. 

Врз основа на член 18 став (2) од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и 

42/2014),  Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА  
НА ПРОИЗВОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, КПД 2015 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува Класификацијата на 

производи по дејности, КПД 2015, со стандардни шиф-
ри и називи на производите по дејности, групирани на 
ниво на сектори, оддели, групи, класи, категории и 
поткатегории.  

Класификацијата на производи по дејности, КПД 

2015 е заснована на статистичката класификација на 

Европската унија - Classification of products by activity - 

CPA. 

Класификацијата на производи по дејности, КПД 

2015 е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015  

е основа за подготовка на производните класификации кои 

се користат во текот на прибирањето, обработката, анализа-

та и публикувањето на статистичките податоци. 

 

Член 3 

Во Класификацијата на производи по дејности, 

КПД 2015, производите се групирани во следните ни-

воа, според наведените ознаки: 

- сектор - се означува со две букви; 

- оддел - се означува со двоцифрена шифра; 

- група - се означува со троцифрена шифра; 

- класа - се означува со четирицифрена шифра; 

- категорија - се означува со петцифрена шифра и 

- поткатегорија - се означува со шестцифрена шифра. 

 

Член 4 

Описите на секторите, одделите, групите, класите, 

категориите и поткатегориите на Класификацијата на 

производи по дејности, КПД 2015, како и конверзиони-

те табели, се подготвуваат од страна на Државниот за-

вод за статистика. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на Класи-

фикацијата на производи по дејности, КПД 2008 

(„Службен весник на Република Македонија” 

бр.97/2009). 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-7512/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3733. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

                                                                                 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧ-

КА ИНДУСТРИЈА СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ - 

ФАРМА КО САРАЈ ОПШТИНА САРАЈ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со 

пропратни објекти-фарма КО Сарај, општина Сарај. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 25174м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7901/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

3734. 

Врз основа на член 97-а став (2) од Законот за заш-

тита на културното наследство („Службен  весник на 

Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 

148/11, 23/13,  137/13,  164/13, 38/14, 44/14, 199/14 и 

104/15), министерот за култура донесе 

П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА 

ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ИЗВОЗ НА КУЛТУРНИ ДОБ-

РА ВО СТРАНСТВО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ  

НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз 

на културни добра во странство и начинот на издавање 

на дозволите и уверенијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 105/08), во член 3 по точката 

9 се додава нова точка 10, која гласи: 

„10. Тарифна ознака;“. 

Точките 10 и 11 стануваат точки 11 и 12. 

По точката 12, која станува точка 13, се додава нова 

точка 14, која гласи: 

„14. Потпис и печат на Царинската управа (при из-

лез од земјата);“. 

Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат 

точки 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

Во точката 22, која станува точка 24, на крајот на 

реченицата точката се заменува со точка и запирка и  

се додава нова точка 25, која гласи: 

„25. Потпис и печат на Царинската управа (при влез 

во земјата).“ 

 

Член 2 

Во член 11 по ставот 6 се додава  нов  став 7, кој 

гласи: 

„Ако поднесител на барањето е трговец со антикви-

тети, уметнички или други предмети на колекции или 

друго правно или физичко лице кое врши продажба на 

антиквитети, уметнички или други предмети на колек-

ции, Управата не го пополнува податокот од Образецот 

Д од член 7 точка 2 од овој правилник.“. 

Ставот  7 ставува став  8. 

 

Член 3 

Образецот А кој е даден во Прилог 1, се заменува 

со нов Образец А, кој е даден во Прилог 1 и е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 55-8433/1  

16 јули 2015 година Министер за култура, 

Скопје м-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3735. 

Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 17 став 3 од Законот за ин-

вестициски фондови (“Службен весник на Република 

Македонија” бр.12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 

188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови Иново Статус 

АД Скопје број 03-40/1 од 14.05.2015 година, на седни-

цата одржана на ден 20.07.2015 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 

Иново Статус АД Скопје. 

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз 

основа на Одлука број 02-30/1 од 21.04.2015 година за 

измени на Статутот на друштвото, донесена од страна 

на Собранието на акционери на Друштвото за управу-

вање со инвестициски фондови Иново Статус АД 

Скопје на ден 21.04.2014 година.  

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

вањето, а истото ќе се објави во “Службен Весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-109 Комисија за хартии од вредност 

 20 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3736. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македониј“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот 

и постапката на давање согласност за именување 

директор на овластено правно лице за вршење услуги 

со хартии од вредност („Службен весник на РМ„ бр. 

122/2006 и 81/2014) постапувајќи по Барањето од 

страна на Поштел Брокер АД Скопје бр.УП1 08-115 од 

12.06.2015 година за давање согласност за именување 

на лицето Ѓорѓи Палевски за директор на брокерската 

куќа Поштел Брокер АД Скопје, Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија на седницата 

одржана на ден 20.07.2015 година донесе  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи 

Палевски, дипломиран економист, за директор на 

брокерската куќа Поштел Брокер АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Палевски за 

директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД 

Скопје се дава за период од 4 (четири) години согласно 

Одлука бр.116 од 02.06.2015 година донесена на 

седница на Одбор на директори на брокерската куќа 

Поштел Брокер АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

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

разрешување на лицето Ѓорѓи Палевски од функцијата 

директор на брокерската куќа Поштел Брокер АД 

Скопје, со денот на одземање на согласноста за 

именување на директор од страна на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија и во 

други случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-115 Комисија за хартии од вредност 

20 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3737. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвести-

циски фондови (Службен весник бр. 12/2009, бр. 

67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013), а постапувајќи по 

барањето на ДУИФ Илирика Фунд Менаџмент број 03-

140 од 11.06.2015 година, Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на ден 20.07.2015 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на Друштвото за управување 

со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје за пренос на административните работи кои 

се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и 

изготвување на финансиски извештаи на правното ли-

це ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Мари-

ја Влатко Стојчевска Скопје, со седиште на ул. Васил 

Ѓоргов бр.31/1. 

2. Административните работи од точка 1 на ова Ре-

шение, кои се пренесуваат на  ТП за сметководствени 

услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје 

ќе се извршуваат во име и за сметка на Друштвoто за 

управување со инвестициски фондови Илирика Фунд 

Менаџмент АД Скопје. 
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3. ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Ма-

рија Влатко Стојчевска Скопје, административните ра-

боти од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува самос-

тојно, односно не смее да ги пренесува на други лица. 

4. Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во целост 

одговара за административните работи кои се однесу-

ваат на водење на деловни книги и сметки и изготвува-

ње на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на  ТП 

за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влат-

ко Стојчевска Скопје. 

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

вањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-116 Комисија за хартии од вредност 

  20 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3738. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на Република Македонија, 

бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014 и 15/2015 ) и врз основа на член 38 

став 4 од Законот за инвестициски фондови (Службен 

весник на Република Македонија број 12/2009, бр. 

67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на ден 20.07.2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУ-

МОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА  

БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен 

весник на Република Македонија бр.130/2013, бр. 

32/2014, бр. 101/2014 и бр. 28/2015) во член 8 зборови-

те “најдоцна до 30.06.2015 година” се заменуваат со 

зборовите “во рок од една година од денот на донесу-

вање на овој правилник”.  

 

Член 2 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за измена на правилникот за 

критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на 

инвестициски фонд („Службен весник на РМ“ бр. 

104/2015) од времен карактер. 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија “. 

 

Бр. 08-1054/1 Комисија за хартии од вредност 

 20 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3739. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ 

ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВО-

ДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШ-

ТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСО-

КО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 

од живина и диви птици заради заштита од внесување 

на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15 и 123/15), 

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој  е составен 

дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-317/6 

 

Директор на Агенцијата за храна 

23 јули 2015 година и ветеринарство, 

       Скопје м-р Зоран Поповски,с.р. 



27 јули 2015  Бр. 126 - Стр. 63 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3740. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, за користење на повластена тарифа на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата  „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“ со реф.бр. 179–1, со 
инсталирана моќност од 540 kW и со локација на КП 
бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Па-
ланка. 

 
2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-188; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Па-
ланка;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 540 
kW (една генераторска единица со моќност од 540 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.483.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕ-
КА – 1“ со реф.бр. 179–1, УП1 бр.08-260/14 од 
30.12.2014 година, односно се одобрува користење на 
повластените тарифи за одделните блокови, според 
следната табела: 

Блок 

Kоличинa на 
испорачана 
електрична енергија 
по блокови (kWh) 

Повластена 
тарифа за 
испорачаната 
електрична 
енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-86/15  

24 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3741. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, за користење на повластена тарифа на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 24.07.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата      „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“ со 
реф бр. 179-2, со инсталирана моќност од 990 kW и со 
локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 
1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина 
Крива Паланка. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-187; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 
1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 
kW (една генераторска единица со моќност од 342 kW 
и една генераторска единица со моќност од 648 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 4.127.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
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привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ КРИВА РЕ-
КА И ТОРАНИЦА“ со реф.бр. 179–2, УП1 бр.08-
259/14 од 30.12.2014 година, односно се одобрува ко-
ристење на повластените тарифи за одделните блокови, 
според следната табела: 

 

Блок 
 

Kоличинa на испорачана 
електрична енергија по 
блокови (kWh) 

Повластена 
тарифа за 
испорачаната 
електрична 
енергија по 
блокови 
(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-88/15  

24 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3742. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 и 
33/2015), член 28 од Законот за акцизите (“Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-
вотната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.07.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 33,299 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 34,983 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 28,712 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 27,978 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 20,482 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 70,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 72,50 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 53,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 41,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 25,691 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 
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Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 21,777 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 21,788 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,173 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,152 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 

 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.07.2015 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1449/1  

27 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3743. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 8, а во 
врска со член 28 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата од-
ржана на ден 24.7.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Во Правилата за снабдување со топлинска енергија 

( „Службен весник на Република Македонија бр.97/12 
и 109/13) во член 36, став (2) зборовите “од 06 до 21” 
се менуваат со зборовите “од 06:00 до 22:00”. 

 
Член 2 

Во член 43, став (2) и став (3) се менувааат и гласат: 
“(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдува-

њето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи 
може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 ок-
томври, доколку прогнозираната средна надворешна 
температура за наредниот ден е еднаква или помала од 
12 0С, според податоците од Управата за Хидрометео-
ролошки работи на Република Македонија.  

(3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдува-
њето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи 
може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 ап-
рил, доколку прогнозираната средна надворешна тем-
пература за наредниот ден е еднаква или помала од 12 
0С, според податоците од Управата за Хидрометеоро-
лошки работи на Република Македонија.” 

По став (3) се додава нов став (4): 
“(4) Конечната одлука за испорака на топлинска 

енергија во деновите пред 15 октомври и по 15 април ја 
донесува Регулаторната комисија за енергетика, сог-
ласно известувањето од страна на регулираниот произ-
водител на топлинска енергија за исполнување на го-
респоменатите услови.” 

 
Член 3 

Во член 36, став (2) зборовите “од 06 до 21” се ме-
нуваат со зборовите “од 06:00 до 22:00”. 

 
Член 4 

Во член 45, став (2) зборовите “од 06 до 21” се ме-
нуваат со зборовите “од 06:00 до 22:00”. 

По став (2) се додава нови ставови (3) и (4): 
“(3) Снабдувачот со топлинска енергија во текот на 

грејната сезона при високи надворешни температури 
на воздухот, може да ја прекине испорaката на топлин-
ска енергија во времето од 06:00 до 22:00 часот, но 
притоа е должен да обезбеди температура од 20+10С 
во внатрешните простории на потрошувачот.  

(4) При ниски надворешни температури  на возду-
хот снабдувачот со топлинска енергија може да го про-
должи периодот на греење со цел заштита на енергет-
ските објекти на системот за далечинско греење и по-
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стигнување на пропишаната температура во внатреш-
ните простории, а притоа рационално да се однесува 
кон потрошувачката на енергијата. Детално уредување 
на режимот на работа на топлификациониот систем и 
на топланите е пропишано во Анекс 3 од Мрежните 
правила за дистрибуција на топлинска енергија.” 

 
Член 5 

Во член 52, став (1) зборовите “објекти за дому-
вање” се менуваат со зборовите “станбени, станбено-
деловни и деловно-станбени објекти”. 

 
Член 6 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 Бр. 01-1433/1  
24 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3744. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 3, а во 
врска со член 24 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата од-
ржана на ден 24.7.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за цени на топлинска енергија и 

системски услуги ( „Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.28/13 и 32/15), во член 4, став (2) и став (3) 
се менуваат и гласат: 

“(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдува-
њето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи 
може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 ок-
томври, доколку прогнозираната средна надворешна 
температура за наредниот ден е еднаква или помала од 
12 0С, според податоците од Управата за Хидрометео-
ролошки работи на Република Македонија.  

(3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдува-
њето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи 
може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 ап-
рил, доколку прогнозираната средна надворешна тем-
пература за наредниот ден е еднаква или помала од 12 
0С, според податоците од Управата за Хидрометеоро-
лошки работи на Република Македонија.” 

По став (3) се додава нов став (4) 
“(4) Конечната одлука за испорака на топлинска 

енергија во деновите пред 15 октомври и по 15 април ја 
донесува Регулаторната комисија за енергетика, сог-
ласно известувањето од страна на регулираниот произ-
водител на топлинска енергија за исполнување на го-
респоменатите услови.” 

Во став (4) кој станува став (5) зборовите “до 21:00” 
се менуваат со зборовите “до 22:00” 

Став (5) станува став (6). 
 

Член 2 
Во Прилог 3, во точка 1 формулата се менува и 

гласи: 
 

“MARt =  Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt + NADods + 
NADdis – Kt   

каде што 
 
MARt - регулиран максимален приход во годината t 

од регулираниот период;           [денари] 

Ot-1 - оперативни трошоци во годината t-1 
               [денари] 

CPIt - општа ценовна инфлација за годината t, обја-
вен од Државен завод за статистика; 

Dt - амортизација;        [денари] 
Mt - маржа за дејноста снабдување со топлинска 

енергија;            [денари] 
LCt - средства за ликвидност     [денари] 
NADods - надоместок за набавка на топлинска 

енергија;             [денари] 
NADdis - надоместок за услуга дистрибуција 
(NADdis= Ot-1 * ( 1 + CPIt ) + Dt + RAt);  [денари] 
Kt - фактор на корекција.     [денари]” 
 
 По точката 1.3 се додава нова точка 1.4 која гласи: 
 “1.4 Средства за ликвидност (LCt) 
 Средствата за ликвидност за регулираната дејност 

снабдување со топлинска енергија за греење  во годи-
ната t, се пресметува со примена на следнава формула: 

LCt  =  σ / 100 * MARt 
каде што:  
LCt 
- средства за ликвидност за регулираната дејност 

снабдување со топлинска енергија за греење  во годи-
ната t, (денари); 

- процент за утврдување на средствата за ликвид-
ност за регулираната дејност топлинска енергија за 
греење, одобрен од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика; 

MARt - регулиран максимален приход, дефиниран 
во точка 1 од овој Прилог, за годината t, исклучувајќи 
ја маржата, оперативни трошоци, средства за ликвид-
ност,  и факторот на корекција.” 

Точката 1.4 станува точка 1.5, а формулата во точка 
2 се менува и гласи: 

“NADs = Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt” 
 

Член 3 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 01-1434/1  

25 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3745. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје за издавање на решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
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дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“ со реф.бр. 179 – 
1, со инсталирана моќност од 540 kW и со локација на 
КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива 
Паланка. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-188; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КРИВА РЕКА – 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Па-
ланка;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 540 
kW (една генераторска единица со моќност од 540 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.483.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-85/15  

24 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3746. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје за издавање на решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 24.07.2015 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“ со 
реф бр. 179-2, со инсталирана моќност од 990 kW и со 
локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 
1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина 
Крива Паланка. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-187; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 
1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 
kW (една генераторска единица со моќност од 342 kW 
и една генераторска единица со моќност од 648 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 4.127.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.07.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-87/15  

24 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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