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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

3088. 
Врз основа на член 143 став 3 од Законот за зашти-

та и спасување („ Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата одржана на 17 
септември 2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОЦЕНА И 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТА НАС-
ТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ  

НЕСРЕЌИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на работа на комисиите за 

процена и утврдување на висината на штета настаната 
од природни непогоди и други несреќи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/05, 152/10  и 
90/15), во член 9 ставот 2 се менува и гласи: 

„Комисијата за процена и утврдување на висината 
на штетата од природни непогоди и други несреќи, 
збирниот извештај за проценетите штети на територи-
јата на Републиката го доставува до Владата на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Член 2 

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

                                                                               
Бр. 45-6485/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

  Стр. 
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на висината на надоместокот за ко-

ристење на услуги на воздухопловна 

навигација, начинот на наплатата и 

ослободување од плаќање на надо-

местокот како и висината и начинот 

на определување на делот од надо-
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на воздухопловна навигација............... 2 
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3089. 
Врз основа на член 3 став (4) и член 58 став (1) од За-

конот за воздухопловство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 
80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), 
а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 
Европската заедница и нејзините земји членки, Републи-
ка Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, 
Република Хрватска, Република Македонија, Република 
Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, 
Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите 
нации за привремена администрација на Косово за осно-
вање на Европската заедничка воздухопловна област ра-
тификувана со Законот за ратификација на Мултилате-
ралната спогодба („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.27/07 и 98/09), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2019 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И КОРИСТЕЊЕТО НА ВОЗДУШНИОТ  

ПРОСТОР 
 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и користењето на 

воздушниот простор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 9/18), во членот 1, членот 2 став (2), 
членот 3 став (1) точка 20), членот 4 ставови (1) и (2) и 
членот 6 став (3) точка к), зборовите „Република Маке-
донија“ се заменуваат со зборовите „Република Север-
на Македонија“. 

 
Член 2 

Во членот 3 став (1) точка 19), зборовите „Републи-

ка Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република 

Северна Македонија“. 
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Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6564/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3090. 

Врз основа на член 45 став (2) од Закон за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 27 ав-

густ 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ 

НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот сопственик Акцио-

нерското друштво за вршење на енергетски дејности 

МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во 

државна сопственост му престанува правото на корис-

тење на движните ствари - дрвна маса во количина до 

696 м3, произлезена при изградбата на Магистралниот 

гасовод, Делница „Скопје-Тетово-Гостивар“ на потегот 

во Парк-шума „Водно“. 

 

Член 2 

Правото на сопственост на движните ствари од чле-

нот 1 се пренесува без надоместок на Црвен крст на Ре-

публика Северна Македонија - Скопје. 

 

Член 3 

Извршниот директор на Акционерското друштво за 

вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-

ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост 

Скопје и генералниот секретар на Црвениот крст на Ре-

публика Северна Македонија да склучат договор со кој 

ќе се уредат правата и обврските на 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4974/1   Претседател на Владата 

27 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3091. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 17 септември 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-

СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-

дежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија кое претставува Г.П.бр. 1.1 во КО Пепе-

лиште запишана во Имотен лист бр.1080, составена 

од КП бр.24 со површина од 953м2, КП бр.54/2 со 

површина од 15.401 м2, КП бр.55/2 со површина од 

2.842 м2, КП бр.56 со површина од 1.755 м2, КП 

бр.57/2 со површина од 152.570 м2, КП бр.2173/4 со 

површина од 6.509 м2, дел од КП бр.23/2 со површи-

на од 2.130 м2, дел од К.П.бр.25/2 со површина од 

50.382 м2, и дел од КП бр.2173/2 со површина од 

376 м2,  согласно Урбанистички план вон населено 

место со намена на градба изградба на депонија за 

индустриски инертен и неопасен отпад, основна на-

мена Е - инфраструктура, Е3 - некомпатабилна ин-

фраструктура, Е1-сообраќајна инфраструктура и Е2 - 

комунална супраструктура - трафостаници со 

тех.бр.44/18 од јануари 2019 година, усвоен од стра-

на на Советот на Општина Неготино со Одлука  

бр.08-245/6 од 20.5.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Неготино сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Неготино (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.97/12). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5373/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3092. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник  на Република Маке-

донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 39/16, 64/18 и 

35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 17 септември 2019 година, доне-

се  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ПО ГОДИШНА 

СМЕТКА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2018 ГОДИНА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ  ШУМИ“  

П.О. - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај по Годишната сметка за 
период 1.1. – 31.12.2018 година на Јавното претприја-
тие  за стопанисување со државни шуми „Национални 
шуми“ п.о. - Скопје, бр.02-219/2 од 11.3.2019 година, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претприја-

тие, на седницата, одржана на 11.3.2019 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5810/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

3093. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 39/16, 64/18 и 

35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 17 септември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА OДЛУКАТА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВИШОК НА СРЕДСТВА 

ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ  ШУМИ“  

П.О. - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Oдлуката за 

распоредување на вишок на средства по Годишната 
сметка за 2018 година на Јавното претпријатие за сто-
панисување со државни шуми  „Национални  шуми“ 

п.о. - Скопје, бр.02-428/4 од 13.6.2019 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на 13.6.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-5810/2   Претседател на Владата 
17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

3094. 
Врз основа на член 18 став (4) 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, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна 
Македонија,  на седницата одржана на 17 септември 2019 
година,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН   

ИНСПЕКТОРАТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Oпштина 

Штип му престанува користењето на дел од недвижна-

та  ствар - деловна просторија, канцеларија број 25 во 

зграда 1, влез 1, кат 1, со  внатрешна површина од 

15,59 м2 која се наоѓа на ул. „Васил Главинов „бб, во 

Штип на КП бр. 8624, КО Штип 4 запишана во Имотен 

лист бр. 74903, сопственост на Република Северна Ма-

кедонија. 

 

Член 2 

Недвижата ствар од член 1 од оваа одлука, се дава 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за економија –Државен пазарен  инспекторат. 

 

Член 3 

Примопредавањето за недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу општина Штип и 

Министерство за економија - Државен пазарен инспек-

торат во рок од 15  дена од денот на влегувањето во си-

ла на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6353/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3095. 

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, 106/15, 

153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 17 сеп-

тември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ШТИП 

 

Член 1 

Со  оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за економија - Државен пазарен инспекторат 

му престанува користењето на дел од недвижната 

ствар деловна просторија - канцеларија број 6, зграда 1, 

влез 1, кат 3-ти, која се наоѓа на ул.Васил Главинов бб, 

во Штип со внатрешна површина од 15,8 м2 на КП 

8624, КО Штип 4, запишана во Имотен лист број 

74849, сопственост на Република Северна Македонија. 
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Член 2 

Недвижата ствар од член 1 од оваа одлука, се дава 

на трајно користење без надомест на Општина Штип. 

 

Член 3 

Примопредавањето за недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 

економија - Државниот пазарен инспекторат и Општи-

на Штип во рок од 15 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6354/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3096. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 

168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 

116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

17 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА  КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за категоризација на државните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.133/11, 20/12, 41/12, 107/13, 17/14, 190/14, 168/18 и 

69/19), во членот 1 во табелата „Р1“ РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА, точката 9 се менува и гласи: 

„ 

9 Р1109 
Гевгелија (врска со А1)-Богданци (обикол-

ница Богданци) - Фурка (врска со Р1105) 

“ 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6557/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3097. 

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, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 17 септември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БОСИЛОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на  

недвижната ствар која се наоѓа на КП бр. 658, КО Ед-

нокуќево, запишана во Имотен лист  бр. 641, сопстве-

ност на Република Северна Македонија, и тоа: 

- зграда бр. 1, намена на зграда: Б4-6 други деловни 

простории, намена на посебен/заеднички дел од зграда: 

П помошна просторија, влез 1, кат ПР,  број/, внатреш-

на површина 70 м2. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава 

на трајно користење, без надомест на Општина Боси-

лово. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за 

финансии и Општина Босилово, во рок од пет 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6592/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3098. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 17 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ  „С. ЛАБУНИШТА“,  ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – варовник на локалите-

тот „с.Лабуништа”, Општина Струга, број 24-5633/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна 

на концедентот, заради извршена поделба на концесио-

нерот без добиена писмена согласност од концедентот. 

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минералната суровина – ва-
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ровник на Друштво за трговија „Фатмир РЕЏКОМ“ 

увоз - извоз Лабуништа, ДОО Лабуништа, на локалите-

тот „с.Лабуништа”, Општина Струга бр. 41-5218/1 од 

11.7.2012 година  (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 90/12). 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6596/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3099. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 17 септември 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

му престанува користењето на движните ствари -мо-

торни возила со следните карактеристики: 

1. Вид: Патничко моторно возило 

Марка: лада 

Тип: нива 

Број на шасија: XTA212130T1197341 

Број на мотор: 4133027 

Сила на мотор 58 KW 

Година на производство 1998 година  

Број на регистарски таблички SK 170 HN, 

Боја на каросерија: крем/45 

 

2. Вид: Патничко моторно возило 

Марка: лада 

Тип: нива 

Број на шасија: XTA212130T1197124 

Број на мотор: 4132722 

Сила на мотор: 58 KW 

Година на производство 1998 година 

Број на регистарски таблички SK 7741 AD. 

Боја на каросерија: бела/01 

 

3. Вид: Патничко моторно возило 

Марка: лада 

Тип: нива 

Број на шасија: XTA21214031712595 

Број на мотор: 7189931 

Сила на мотор: 59,58 KW 

Година на производство 2003 година 

Број на регистарски таблички SK 955 B9. 

Боја на каросерија: бела/01 

 

4. Вид: Патничко моторно возило 

Марка: мерцедес 

Тип: ML 270 CDI 

Број на шасија: WDC1631131X733933 

Сила на мотор: 120 KW 

Година на производство 2000 година 

Број на регистарски таблички SK1026AI 

Боја на каросерија: металик сива. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавно претприја-

тие за стопанисување со пасишта - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство склучува договор со директорот на Јавно прет-

пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје со кој 

се уредуваат правата и обврските за користење на 

движните ствари - моторни возила 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6690/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3100. 

Врз основа на член 187 став (4) од Законот за енер-

гетика (*) („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 17 септем-

ври 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ВКУПНАТА 

ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

 

Член 1 

Во Одлуката за вкупната инсталирана моќност на 

повластените производители на електрична енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

29/19), во членот 2 точката 1), се менува и гласи: 

„160 MW за ветерни електроцентрали“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-6725/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3101. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движ-

ните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника за дигестивна хи-

рургија – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за дигестивна хирургија – Скопје 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 

Северна Македонија“. 

                                                            

Бр. 45-6766/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3102. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 17 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА 

АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство и трго-

вија АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДО-

ОЕЛ Скопје со број 19-636/5 од 4.9.2019 година. 

 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6832/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3103. 

Врз основа на член 49-а став 3 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и  39/16 и „Служен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 17 септември 2019 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-

БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО  НАМЕНА Г4-

СТОВАРИШТA КO ГЛУВО БРАЗДА, OПШТИНА  

ЧУЧЕР САНДЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичко планска документација за 

изградба на објект со  намена Г4-стовариштa КO Глуво 

Бразда,  Oпштина Чучер Сандево.   

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-6879/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3104. 

Врз основа на член 49-а став (3) од Законот за зем-

јоделското 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и  „Служен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 17 септември 2019 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 ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 - ВРЕМЕНО 

СМЕСТУВАЊЕ  (ВИКЕНД КУЌА)  КО  ДРУГОВО,  

ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на објект со намена А4 – времено сместување (ви-

кенд куќа)  КО Другово, Општина Кичево. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 3869 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6887/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3105. 

Врз основа на член 49-а став 3 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 17 септември 2019 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20) KV 

НАДЗЕМЕН ВОД ОД ДВ 10 KV РАЗЛОВЦИ ДО ТС 

10/0,4 KV ПУМПИ КО ВИРЧЕ, ОПШТИНА  ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) 

kV надземен вод од ДВ 10 kV Разловци до ТС 10/0,4 

kV Пумпи КО Вирче, Општина Делчево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 5 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6888/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3106. 

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Северна Македонија и член 52 став 1 од 

Законот за надворешни работи (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 

61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 17 септември 2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И 

ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА  

РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО 

МИНХЕН 

 

Член 1 

Се именува Реџеп Демири, за генерален конзул и 

шеф на Генералниот конзулат на Република Северна 

Македонија во Сојузна Република Германија, со се-

диште во Минхен. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6924/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3107. 

Врз основа на член 44 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, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 

Северна Македонија,  на седницата одржана на 17 сеп-

тември 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип му 

престанува  користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гости-

вар, а за потребите на Општинскиот ученички дом 

„Бранко Станоевиќ“ Гостивар. 

  

Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Доне 

Божинов“ Пробиштип склучува договор со градоначал-

никот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат права-

та 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  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7075/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3108. 

Врз основа на член 44 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, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 17 септември 2019 година, донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ 

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип му 

престанува  користењето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 

Назив и опис на 

движните ствари 

Количина 

1. Душек (димензии 90x190 

см) 

172 

2. Единичен кревет 

(димензии 96/196/44(80)см) 

142 

3. Гардаробен орман 

(димензии 100-105/50-

55/200-205 см) 

6 

4. Машина за перење 

алишта 

2 

5. Машина за сушење 

алишта 

2 

          

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот уче-

нички дом „Мирка Гинова“ Битола. 

 

Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Доне 

Божинов“ Пробиштип склучува договор со директорот 

на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола, 

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  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7098/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3109. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката 

за определување на бројот на државните правобраните-

ли во Државното правобранителство на Република Се-

верна Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.3/2008 и 215/2018 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 178/2019), Владата 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на 17 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕ-

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС  

 

1. Се огласува именување на еден државен правоб-

ранител во Државното правобранителство на Републи-

ка Северна Македонија за подрачјето на Велес. 

2. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Северна Македонија за под-

рачјето на Велес може да биде именувано лице кое ги 

исполнува следниве услови: да е државјанин на Репуб-

лика Северна Македонија, да е дипломиран правник со 

работно искуство на правни работи најмалку пет годи-

ни по положен правосуден испит и да ужива углед за 

вршење на функцијата. 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20 од Законот за држав-

ното правобранителство пријавата со потребните доку-

менти во оригинал или копија заверена на нотар, да ги 

поднесат до архивата на Владата на Република Северна 

Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Репуб-
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лика Северна Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 

Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен 

правобранител во Државното правобранителство на Ре-

публика Северна Македонија за подрачјето на Велес“, 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот 

во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова 

Македонија“ и „Коха “. 

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ и во дневните весни-

ци „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха “. 

 

Бр. 24-7121/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3110. 

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, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.98/19), член 38 став (5) од Законот за финансиска 

поддршка на инвестиции („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.83/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19) и 

член 97 од Законот за општата управна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

124/15), Владата на Република Северна Македонија, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 

КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА БАРАЊАТА 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

 

1. Во Решението за дополнување на Решението за 

формирање на комисија за евалуација на барањата за 

финансиска поддршка за инвестиции бр. 45-4667/3 од 

10 септември 2019 година („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.192/2019), се врши ис-

правка, така што во  точка 1  од решението на-

место:„Фатиме Коха“ треба да стои: „Фатиме Кока“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 

има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

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

ка Северна Македонија.“  

 

Бр. 45-4667/4       Претседател на Владата 

19 септември 2019 година  на Република Северна Македонија, 

Скопје              Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3111. 

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот 

за државното правобранителство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Влада-

та на Република Северна Македонија на седницата од-

ржана на 17 септември 2019 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 

ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕР-

НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС 

 

1. На Петар Новески, му се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното пра-

вобранителство на Република Северна Македонија за 

подрачјето на Велес, поради исполнување на услови за 

стекнување на правото на старосна пензија, заклучно 

со 6.11.2019 година. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 24 – 6935/2   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3112. 

Врз основа на член 190 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр.104/2019 и 146/2019) и член 36 став 6 од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 

12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 

10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 

140/2018) и („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 17 септември 

2019 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОР-

ГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

1. Христина Стаменкова се разрешува од должнос-

та член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Свети Николе, на нејзино 

барање. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 24–6939/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3113. 

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 17 септември 2019 година, доне-

се  
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2019 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за користење на средства за здрав-

ствена заштита на животните во 2019 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 5/19) во де-

лот IV во табелата во точката 6 износот “7.650.000,00” 

се заменува со износот “9.650.000,00”. 

По потточката 6.7 се додава нова потточка 6.8 која 

гласи: 

“ 

6.8 Застрелување на диви свињи зара-

ди спречување на појава и дијаг-

ностика на заразни и паразитарни 

болести кај свињите 

2.000.000,00  

“ 

Во точката 14 износот “6.650.000,00” се заменува со 

износот “4.650.000,00”. 

 

II 

Во делот V ставот 5 се менува и гласи:  

„Средствата од дел IV потточките 6.1, 6.4 и 6.8 од 

оваа програма ќе се исплаќаат на правни лица врз осно-

ва на склучен договор меѓу Агенцијата за храна и вете-

ринарство и правни лица (ловни друштва, концесионе-

ри на ловиштата и националните паркови во Република 

Северна Македонија).“ 

 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-6731/1   Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3114. 

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за тутун, 

производи од тутун и сродни производи (*) („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПРИЈАВАТА  КАКО И НАЧИНОТ НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, 

ПОВРШИНИТЕ, ТИПОВИТЕ ТУТУН И ОЧЕКУ-

ВАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА НЕОБРАБОТЕНИОТ 

ТУТУН 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на пријавата како и начинот на 

доставување на пријавата за производството, површи-

ните, типовите тутун и очекуваното производство на 

необработениот тутун. 

 

Член 2 

Пријавата за производството, површините, типови-

те тутун и очекуваното производство на необработени-

от тутун се поднесува на образец на хартија во бела бо-

ја во А4 формат. 

Формата и содржината на образецот на пријавата 

за производството, површините, типовите тутун и 

очекуваното производство на необработениот тутун 

се дадени во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

Пријавата за производството, површините, типови-

те тутун и очекуваното производство на необработени-

от тутун се доставува до Министерството за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство најдоцна до 30 јуни 

во тековната година. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр.29-6725/3 Министер за земјоделство, 

6 септември 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 
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3115. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за тутун, 

произволи од тутун и сродни производи (*) („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН, ЛИЦЕНЦАТА 

ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН, НАЧИНОТ НА ПРИЈА-

ВУВАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИСПИ-

ТОТ КАКО И ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНАТА ЛИ-

ТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИ-

ВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за полагање на испитот за доби-

вање на лиценца за процена на тутун, лиценцата за 

процена на тутун, начинот на пријавувањето и спрове-

дувањето на испитот како и програмата и потребната 

литература за полагање на испит. 

 

Член 2 

Барањето за полагање на испит за добивање на ли-

ценца за процена на тутун се поднесува на хартија во 

бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Лиценцата за процена на тутун се издава на пласти-

фицирана хартија со димензии 21X30 см со златно-

жолта боја. 

Формата и содржината на лиценцата за процена на 

необработен тутун се дадени во Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

Член 4 

Кандидатот за полагање на испит за добивање на 

лиценца за процена на необработен тутун поднесува 

барање до Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство врз основа на претходно објавено со-

општение, кон кое се доставува потребната документа-

ција. 

 

Член 5 

Со испитот за добивање на лиценца за процена на 

необработен тутун се проверува знаењето на кандида-

тите за проценување на необработен тутун при отку-

пот. 

Испитот за добивање на лиценца за процена на не-

обработен тутун се полага пред Комисија. 

Комисијата составува испитни прашања врз основа 

на Програмата, го изведува испитот и утврдува дали 

кандидатот го положил испитот. 

Испитот за добивање на лиценца за процена на 

тутун се полага според Програма за полагање на испи-

тот за добивање на лиценца за процена на необработен 

тутун. 

Содржината на Програмата е дадена во Прилог 3  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Испитот се состои од два дела: (теоретски и практи-

чен) 

Со теоретскиот дел од испитот се врши проверка на 

теоретското знаење на кандидатите на Законот за 

тутун, производи од тутун и сродни производи и Пра-

вилникот за мерилата за квалитативна и квантитативна 

процена на необработениот тутун во лист. 

Теоретскиот дел од испитот содржи вкупно шест 

прашања и тоа: едно прашање од дел I на Програмата, 

три прашања од дел II на Програмата и две прашања од 

дел III на Програмата. Овој дел од испитот е во времет-

раење од 60 минути. 
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Теоретскиот дел се полага писмено и секое праша-

ње има три понудени одговори, од кои еден одговор е 

точен и истиот треба да се заокружи. 

Со практичниот дел од испитот се врши директна 

проверка на кандидатите во познаването на тутунската 

суровина за квалитативно и квантитативно органолеп-

тичко проценување при откупот на необработениот 

тутун. 

 

Член 7 

По утврдувањето на исполнетоста на условите за 

полагање на испитот, комисијата го известува кандида-

тот за денот, часот, местото за полагање на испитот и 

за потребните трошоци за полагање на испитот. 

 

Член 8 

Испитните рокови се определуваат по потреба во 

зависност од бројот на пријавените кандидати. 

Кандидатот кој нема да го положи испитот има пра-

во да го полага во наредниот испитен рок. 

 

Член 9 

Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот 

или дојде, а не го полага, се смета дека испитот не го 

полагал. 

Ако во наредниот рок определен за полагање на ис-

питот кандидатот не пристапи кон полагање на испи-

тот или изјави дека се откажува од испитот ќе се смета 

дека не го положил испитот. 

 

Член 10 

За текот на полагањето на испитот за добивање на 

лиценца за процена на необработен тутун се води еви-

денција за кандидатите и по завршувањето на полага-

њето се составува записник од завршениот испит. 

Записникот се потпишува од претседателот и чле-

новите на комисијата. 

Потпишаниот записник од завршеното полагање 

на испитот за добивање на лиценца за процена на 

необработен тутун се архивира од овластената нас-

тавно-научна институција и се доставува до Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство. 

 

Член 11 

Кандидатот кој го положил испитот се здобива со 

лиценца за процена на необработен тутун. 

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за формата и 

содржината на лиценцата за процена на тутун и на-

чинот и Програмата за полагање на испит за доби-

вање на лиценца за процена на тутунот („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.21/07 и 

165/11). 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.8335/3 Министер за земјоделство, 

6 септември 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

3116. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 22 во врска со 

алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медум-

ски услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 

132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), член 121 од Законот за 

општата управна постапка („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.124/15 и 65/18), и член 28 став 1 

од Законот за управните спорови („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10), постапувај-

ќи по Предлогот Уп1 бр.08-461 од 13.9.2019 година од 

м-р Емилија Јаневска, овластено лице од страна на Ди-

ректорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги, д-р Зоран Трајчевски, по Овластување 

бр.03-3654/1 од 23.7.2019 година, за донесување одлука 

за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-387 од 

21.8.2019 година за одземање на дозволата за телеви-

зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-

тво телевизија ИРИС ДОО Штип („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.175/19), а согласно 

Заклучокот, бр.02-4195/2 од 16.9.2019 година, Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, на 34-та седница одржана на 16.9.2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ 

НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ 

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот на 

Агенцијата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување на Тргов-

ското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО 

Штип, бр.08-902 од 8.7.2015 година („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.175/19), со што 

се сторнира издадената Фактура за надоместокот за 

дозволата за телевизиско емитување бр.2019-100-0199 

од 22.8.2019 година (арх.бр.05-3998/1), на износ од 

35.761,00 (триесет и пет илјади и седумстотини шеесет и 

еден) денар. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговското радиодифузно 

друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, најдоцна до 

19.9.2019 година, да ги исполни следниве финансиски 

и други обврски, и тоа: 

- да ги плати трошоците во износ од 11.500,00 де-

нари, со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за 

одземање на дозволата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019, во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ – 

по Фактура бр.4763-6849/27 од 26.8.2019 година (наш 

арх.бр.05-4057/1 од 2.9.2019 година);  

- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 де-

нари, со вклучен ДДВ за објавување на Одлуката за од-

земање на дозволата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019, во 2 

(два) дневни весници, од кој едниот дневен весник на 

јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го збо-

руваат најмалку 20% од граѓаните во Република Север-

на Македонија (по Фактура бр.4310 од 23.8.2019 годи-

на (наш арх.бр.05-4027/1 од 29.8.2019 година) и Факту-

ра бр.17967/2019 од 26.8.2019 година (наш арх.бр.05-

4094/1 од 3.9.2019 година); 

- да ги плати трошоците во износ од 11.500,00 дена-

ри со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за по-

ништување на одлуката за одземање на дозвола за те-

левизиско емитување во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“; 

- да ги плати трошоците во износ од 300,00 денари 

за судска такса за предлог и решение за издавање на 

нотарски платен налог (наш арх.бр.03-3998/2 од 

5.9.2019 година) врз основа на веродостојна исправа и 

- да ја повлече Тужбата  поднесена преку полно-

мошник адвокат Снежана Сулева од Штип, со У 3 

бр.508/19 од 10.9.2019 година, поднесена до Управиот 

суд на Република Северна Македонија, на ден 

10.9.2019 година против Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, за поништување на Одлу-

ката за одземање на дозволата за телевизиско емитува-

ње Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година. 

3. Оваа одлука стапува во сила на ден 16.9.2019 го-

дина, под услов Трговското радиодифузно друштво те-

левизија ИРИС ДОО Штип, навремено да ги исполни 

сите финансиски и други обврски, содржани во точката 

2 алинеји 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа одлука, кон Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за тоа да 

достави доказ до Агенцијата.   

Доколку радиодифузерот Трговското радиодифузно 

друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, не ги исполни 

обврските содржани во точката 2 алинеји 1, 2, 3, 4, и 5 

од оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Од-

луката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-387 од 

21.8.2019 година за одземање на дозволата за телеви-

зиско емитување, бр.08-902 од 8.7.2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.175/19) и 

Фактурата за надоместокот бр.2019-100-0199 од 

22.8.2019 година (арх.бр.05-3998/1). 

4. По стапувањето во сила на оваа одлука, Тргов-

ското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО 

Штип, се запишува во регистарот на радиодифузери 

кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги. 

5. Оваа Одлука се објавува во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, и на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги. 
 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 30-та седница одржана на 

19.8.2019 година, согласно Заклучокот, бр.02-3945/2 од 

19.8.2019 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-387 од 

21.8.2019 година за одземање на дозволата за телеви-

зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-

тво телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-902 од 8.7.2015 
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година („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.175/19), поради тоа што не ја исполнил об-

врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, односно не го платил на-

доместокот за дозволата за телевизиско емитување во 

законски утврдениот рок. 

Советот на Агенцијата, постапувајќи по Предлогот 

Уп1 бр.08-461 од 13.9.2019 година, м-р Емилија Јанев-

ска, овластено лице од страна на Директорот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, д-р Зоран Трајчевски, по Овластување бр.03-

3654/1 од 23.7.2019 година, за донесување одлука за 

поништување на Одлуката Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 

година, за одземање на дозволата за телевизиско еми-

тување на Трговското радиодифузно друштво телеви-

зија ИРИС ДОО Штип, истиот го усвои и на својата 34-

та седница, одржана на ден 16.9.2019 година, го донесе 

следниот Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-

4195/2 од 16.9.2019 година, донесе Одлука со која ќе се 

пристапи кон поништување на Одлуката на Советот на 

Агенцијата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година, за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување на Тргов-

ското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО 

Штип, бр.08-902 од 8.7.2015 година („Службен весник 

на Република Северна Македонија“, бр.175/19), соглас-

но законската можност содржана во член 121 од Зако-

нот за општа управна постапка („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.124/15) и член 28 став 1 од 

Законот за управните спорови, откако Трговското ра-

диодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, 

најдоцна до 19.9.2019 година, ќе ги исполни следниве 

финансиски и други обврски, и тоа: 

- да ги плати трошоците во износ од 11.500,00 де-

нари, со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за 

одземање на дозволата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019, во 

“Службен весник на Република Северна Македонија” – 

по Фактура бр.4763-6849/27 од 26.8.2019 година (наш 

арх.бр.05-4057/1 од 2.9.2019 година);  

- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 де-

нари, со вклучен ДДВ за објавување на Одлуката за од-

земање на дозволата Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019, во 2 

(два) дневни весници, од кој едниот дневен весник на 

јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го збо-

руваат најмалку 20% од граѓаните во Република Север-

на Македонија (по Фактура бр.4310 од 23.8.2019 годи-

на (наш арх.бр.05-4027/1 од 29.8.2019 година) и Факту-

ра бр.17967/2019 од 26.8.2019 година (наш арх.бр.05-

4094/1 од 3.9.2019 година); 

- да ги плати трошоците во износ од 11.500,00 дена-

ри со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за по-

ништување на одлуката за одземање на дозвола за те-

левизиско емитување во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“,  

- да ги плати трошоците во износ од 300,00 денари 

за судска такса за предлог и решение за издавање на 

нотарски платен налог (наш арх.бр.03-3998/2 од 

5.9.2019 година) врз основа на веродостојна исправа и 

- да ја повлече Тужбата поднесена преку полно-

мошник адвокат Снежана Сулева од Штип, со У 3 

бр.508/19 од 10.9.2019 година, поднесена до Управиот 

суд на Република Северна Македонија, на ден 

10.9.2019 година против Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, за поништување на Одлу-

ката за одземање на дозволата за телевизиско емитува-

ње Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година. 

Доколку радиодифузерот Трговското радиодифузно 

друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, не ги исполни 

наведените обврски, во утврдениот рок останува во си-

ла Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-387 

од 21.08.2019 година за одземање на дозволата за теле-

визиско емитување („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.175/19) и Фактурата за надо-

местокот бр.2019-100-0199 од 22.8.2019 година 

(арх.бр.05-3998/1). 

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друш-

тво телевизија ИРИС ДОО Штип, на ден 10.09.2019 го-

дина, до Управниот суд на Република Северна Македо-

нија преку полномошник адвокат Снежана Сулева од 

Штип, има поднесено Тужба У 3 бр.508/19 од 10.9.2019 

година, против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за поништување на Одлуката Уп1 

бр.08-387 од 21.8.2019 година, за одземање на дозвола-

та за телевизиско емитување, бр.08-902 од 8.7.2015 го-

дина. 

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друш-

тво телевизија ИРИС ДОО Штип, во целост ја исполни 

својата обврска за плаќање на надоместокот за дозво-

лата за телевизиско емитување. Имено, со уплатата во 

износ од 233.105,00 (двестетриесетитриилјадиистои-

пет) денари, на ден 6.9.2019 година, во целост ја испол-

ни својата обврска, со што престанал да постои осно-

вот - неплаќање на надоместокот во законски утврде-

ниот рок пропишан во член 82 став 1 алинеја 6 од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз 

основа на кој Советот на Агенцијата, донел одлука за 

одземање на дозволата за телевизиско емитување. За 

горенаведеното, од страна на Секторот за финансии и 

логистика до Директорот на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги, д-р Зоран Трајчевски,  

достави Известување за извршена уплата за надоместо-

кот за дозволата од Трговското радиодифузно друштво 

телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.08-387 од 11.9.2019 

година.  

Со оглед на законските решенија за поништување 

на Одлуката Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година, за од-

земање на дозволата за телевизиско емитување бр.08-

902 од 8.7.2015 година, содржани во член 121 од Зако-

нот за општата управна постапка („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18) и член 28 

став 1 од Законот за управните спорови („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 62/06, бр. 150/10), 

врз основа на член 18 став 1 алинеја 22 во врска со али-

неја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски 

услуги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 

168/18, 248/18 и 27/19), Советот на Агенцијата, одлучи 

како во изреката на оваа одлука.  
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Согласно член 24 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, оваа Одлука е конечна, а про-

тив истата може да се поднесе тужба за поведување на 

управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од 

денот на нејзиниот прием.  

 

 

УП1бр. 08-461 

Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 

16 септември 2019 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

                                                                       

Правна поука: Против оваа одлука, ТРД телевизија 

ИРИС ДОО Штип, има право да поднесе тужба до над-

лежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот 

прием.  

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3117. 

Врз основа на членовите 9 и 10 од Законот за Сове-

тот на јавните обвинители, чл.18 од Законот за Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на незаконското сле-

дење на комуникациите в.в. со чл.71 од Законот за Јав-

ното обвинителство, Советот на јавните обвинители на 

Република Северна Македонија, постапувајќи по пред-

логот на Собранието на Република Северна Македони-

ја бр. 08-5007/1 од 14.9.2019 година за разрешување на 

Катица Јанева од функцијата јавен обвинител на Јавно-

то обвинителство за гонење на кривични дела поврзани 

и кои произлегуваат од содржината на незаконското 

следење на комуникациите, на 14.9.2019 година, го до-

несе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Катица Јанева, СЕ РАЗРЕШУВА од функцијата ја-

вен обвинител на Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржи-

ната на незаконското следење на комуникациите, избра-

на со одлука  бр.2/15 од 15.9.2015 година и решение 

бр.04-157/1 од 15.9.2015 година на Советот на јавни об-

винители на Република Македонија за време од четири 

години, а пред истекот на мандатот поради незаконито, 

нестручно и несовесно вршење на функцијата.   

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука  бр.2/15 од 15.9.2015 година и решение 

бр.04-157/1 од 15.9.2015 година на Советот на јавни об-

винители на Република Македонија, Катица Јанева е 

избрана за јавен обвинител на на Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите, за време од четири години, а мандатот 

и започнал од денот на донесување на одлуката на 

15.9.2015 година. 

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија на ден 27.8.2019 година, одржа сед-

ница на која беше разгледувана информацијата на  Јав-

ното обвинителство за гонење на организиран крими-

нал и корупција Скопје во врска со кривичниот премет 

КО. бр. 84/19 од 23.8.2019 година и  определената мер-

ка притвор на Катица Јанева,  јавен обвинител на Јав-

ното обвинителство за гонење на кривични дела пов-

рзани и кои произлегуваат од содржината на незакон-

ското следење на комуникации, за кривично дело Злоу-

потреба на службената положба и овластување по чл 

353 ст 3 а вв со ст 1 од КЗ. На седницата присуствува-

ше и јавниот обвинител Вилма Русковска која усмено 

хронолошки го обазложи кривичниот предмет, а од 

страна на присатните членови на Советот беше из-

вршен увид во предметот и приложените списи кон 

предметот. Седницата продолжи на ден 29.8.2019 годи-

на при што беше донесена одлука да се изготви Извеш-

тај за фактичка состојба. 

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија сочини Извештај за утврдена фак-

тичка состојба во кој утврди дека во предметот познат 

како ,,Империја на Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на незаконско следење на комуникациите, во 

постапувањето на јавниот обвинител Катица Јанева се 

присутни незаконитост, нестручност и несовесно по-

стапување како и недоволна професионалност, надвор 

од со закон предвидените можности, со видливо насто-

јување да овозможи привилигирана положба на осом-

ничен во предметот, недозволено и незаконито ставање 

на располагање на информации од службен карактер  

на неповикани лица, кои информации се користени во 

насока на прибавување на парични средства на незако-

нит начин. 

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија го достави Извештајот за утврдена 

фактичка состојба до Собранието на Република Север-

на Македонија.  

Собранието на Република Северна Македонија до 

Советот на јавни обвинители на Република Северна 

Македонија достави Предлог бр. 08-5007/1 од 14.9.2019 

година за разрешување на Катица Јанева од функцијата 

јавен обвинител на Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на незаконското следење на комуникациите, 

поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на 

функцијата.  

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија постапувајќи по предлогот на од-

ржаната седница на 14.9.2019 година донесе едноглас-

но одлука Катица Јанева да ја разреши од функцијата 

јавен обвинител на Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на незаконското следење на комуникациите, 

пред истекот на мандатот поради незаконито, неструч-

но и несовесно вршење на функцијата. 
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На Катица Јанева функцијата јавен обвинител на 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите и престанува на 

14.9.2019 година.  

Оваа одлука стапува на сила на 14.9.2019 година.                                                                  

 

СОР бр. 6/19 Совет на јавните обвинители 

14 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3118. 

Врз основа на членовите 9 и 10 од Законот за Сове-

тот на јавните обвинители, чл.71 од Законот за Јавното 

обвинителство и чл. 13 од Деловникот за работа на Со-

ветот на јавните обвинители, Советот на јавните обви-

нители на Република Северна Македонија, на 16.9.2019 

година, го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

СЕ СТАВА ВОН СИЛА, решението бр. 04-161/1 од 

15.9.2015 година на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонијасо кое  е одлучено дека на Кати-

ца Јанева и мирувафункцијатајавен обвинител во Ос-

новно јавно обвинителство Гевгелија. 

Одлуката стапува на сила на ден 16.9.2019 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители  СОИ 

бр.2/15 од 15.9.2015 годинаи со решение бр.04-157/1 од 

15.9.2015 година, Катица Јанева е избрана за јавен об-

винител на Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на незаконско следење на комуникациите, за 

време од четири години. Мандатот започнал од денот 

на донесувањето на одлуката на 15.9.2015 година и ис-

тиот требало да трае до 16.9.2015 година. 

 Со решението бр 04-161/1 од 15.9.2015 година е од-

лучено дека на Катица Јанева и мирува функцијата ја-

вен обвинител во Основното јавно обвинителство Гев-

гелија. 

Советот на јавните обвинители на Република Се-

верна Македонија постапувајќи по предлог на Собра-

нието на Република Северна Македонија, на одржаната 

седница на 14.9.2019 година едногласно донесе одлука 

СОР бр.6/19 од 14.9.2015 годинаКатица Јаневада ја раз-

реши од функцијата јавен обвинител на Јавното обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, пред истекот на мандатот поради 

незаконито, нестручно и несовесно вршење на функци-

јата. 

Со одлуката за разрешување од функцијата јавен 

обвинител на Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите, поради 

незаконито, нестручно и несовесно вршење на функци-

јата, мандатот на јавниот обвинител Катица Јанева 

престана на 14.9.2019 година пред да и истече законски 

утврдениот мандат од четири години, со што истата 

престана да ја врши функцијата во тоа обвинителство 

што претставуваше услов за да и мирува функцијата, 

согласно чл.50 ст.1 од Законот за јавно обвинител-

ство.Од овие причини согласно членовите 9 и 10 од За-

конот за Советот на јавните обвинители, чл.71 од Зако-

нот за Јавното обвинителствои чл. 13 од Деловникот за 

работа, Советот на јавните обвинители го стави вон си-

ла решението бр. 04-161/1 од 15.9.2015 година. 

Оваа одлука стапува на сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/1 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3119. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На  Гаврил Бубевски, јавен обвинител во  Јавно об-

винителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на незаконското сле-

дење на комуникациите му престанува мандатот во ова 

обвинителство. 

  

II 

Решението бр.04-177/11 од 4.11.2015 година, на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истиот 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 4/15 од 4.11.2015 година, 

Гаврил Бубевски јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Скопје, беше избран  за јавен обвинител  

во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 од Законот за Јавно обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите, мандатот на јавните обвинители кои 
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ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова обвини-

телство нема да го надмине мандатот на јавниот обви-

нител кој раководи со обвинителството.  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за Јавен 

обвинител на Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот. 

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите  е разрешена од функцијата и со тоа 

престанал нејзинио мандат, согласно чл.9 ст.4 од Зако-

нот за Јавното обвинителство за гонење на кривични 

дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското следење на комуникациите, престанал и 

мандатот на јавниот обвинител Гаврил Бубевски во тоа 

обвинителство. 

Со Решение бр.04-177/11 од 4.11.2015 година на 

Советот на јавните обвинители е определено дека на 

Јавниот обвинител  Гаврил Бубевски  му  мирува фун-

кцијата јавен обвинител во Основното јавно обвини-

телство Скопје.  Имајќи во предвид дека на јавниот об-

винител Гаврил Бубевски му престанал мандатот во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите, Советот донесе 

одлука да се стави вон сила ова решение и истиот да 

продолжи  да ја обавува функцијата јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Скопје. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/2 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3120. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Фатиме Фетаи, јавен обвинител во  Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите и престанува мандатот во ова обви-

нителство. 

II 

Решението бр.04-177/7 од 14.10.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истата 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 3/15 од 14.10.2015 го-

дина, Фатиме Фетаи јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Скопје беше избрана  за јавен обви-

нител  во Јавното обвинителство за гонење на кривич-

ни дела поврзани и кои произлегуваат од содржината 

на незаконското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.                .  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот.                       

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Фати-

ме Фетаи во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/7 од 14.10.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител Фатиме Фетаи и 

мирува функцијата јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Скопје. Имајќи во предвид дека на 

јавниот обвинител Фатиме Фетаи и престанал мандатот 

во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите, Советот донесе 

одлука да се стави вон сила ова решение и истата да 

продолжи да ја обавува функцијата јавен обвинител во 

Основното  јавно обвинителство Скопје. 
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Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/3 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3121. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата  седница одржана на 16.9.2019 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Артан Ајро, јавен обвинител во  Јавно обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите му престанува мандатот во ова об-

винителство. 

 

II 

Решението бр.04-177/13 од 4.11.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истиот 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 4/15 од 4.11.2015 година, 

Артан Ајро јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Скопје, беше избран  за јавен обвинител  во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот. 

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Артан 

Ајро во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/13 од 4.11.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител Артан Ајро му ми-

рува функцијата јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Скопје. Имајѓи во предвид дека на јав-

ниот обвинител Артан Ајро му престанал мандатот во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите, Советот донесе 

одлука да се стави вон сила ова решение и истиот да 

продолжи да ја обавува функцијата во Основното јавно 

обвинителство Скопје.  

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/4 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3122. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Бурим Рустеми, јавен обвинител во  Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите му престанува мандатот во ова об-

винителство. 
 

II 

Решението бр.04-177/1 од 14.10.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истиот 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Куманово. 
 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 3/15 од 14.10.2015 го-

дина, Бурим Рустеми јавен обвинител во Основното 



 Стр. 32 - Бр. 194                                                                             23 септември 2019 
 

јавно обвинителство Куманово, беше избран  за јавен 

обвинител  во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот.                       

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Бурим 

Рустеми во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/1 од 14.10.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител  Бурим Рустеми  

му мирува функцијата јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Куманово.  Имајќи во предвид де-

ка на јавниот обвинител Бурим Рустеми му престанал 

мандатот во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите, Советот 

донесе одлука да се стави вон сила ова решение и исти-

от да продолжи да ја обавува функцијата во Основното  

јавно обвинителство Куманово. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/5 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3123. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Елизабета Јосифовска, јавен обвинител во  Јавно 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на незаконското сле-

дење на комуникациите и престанува мандатот во ова 

обвинителство. 
 

II 

Решението бр.04-177/4 од 14.10.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истата 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Гостивар. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 3/15 од 14.10.2015 го-

дина, Елизабета Јосифовска јавен обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство Гостивар беше избрана  за ја-

вен обвинител  во Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на незаконското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.                .  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот.                       

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Елиза-

бета Јосифовска во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/4 од 14.10.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител  Елизабета Јоси-

фовска и мирува функцијата јавен обвинител во Основ-
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ното јавно обвинителство Куманово.  Имајќи во пред-

вид дека на јавниот обвинител Елизабета Јосифовска и 

престанал мандатот во Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, Советот донесе одлука да се стави вон сила ова ре-

шение и истата да продолжи да ја обавува функцијата 

јавен обвинител во Основното  јавно обвинителство 

Гостивар. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/6 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3124. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Трајче Пеливанов, јавен обвинител во  Јавно об-

винителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на незаконското сле-

дење на комуникациите му престанува мандатот во ова 

обвинителство. 

 

II 

Решението бр.04-177/12 од 4.11.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истиот 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 4/15 од 4.11.2015 година, 

Трајче Пеливанов јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Скопје беше избран  за јавен обвинител  

во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството. 

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот.                       

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Трајче 

Пеливанов во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/12 од 4.11.2015 година, е оп-

ределено дека на јавниот обвинител Трајче Пеливанов 

му мирува функцијата јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Скопје. Имајќи во предвид дека 

на јавниот обвинител Трајче Пеливанов му престанал 

мандатот во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите, Советот 

донесе одлука да се стави вон сила ова решение и исти-

от да продолжи да ја обавува функцијата јавен обвини-

тел во Основното  јавно обвинителство Скопје. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/7 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3125. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Лиле Стефанова, јавен обвинител во  Јавно об-

винителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на незаконското сле-

дење на комуникациите и престанува мандатот во ова 

јавно обвинителство и во Основното јавно обвинител-

ство  за гонење на организиран криминал и корупција 

обвинителство Скопје. 
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II 

Решението бр.04-177/15 од 4.11.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истата 

продолжува да ја врши функцијата јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Радовиш. 
 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

  

Со Одлука СОИ бр.2/14 од 15.5.2014 година на Со-

ветот на јавни обвинители, Лиле Стефанова, јавен об-

винител во Основното јавно обвинителство Радовиш 

беше избрана за Јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство  за гонење на организиран криминал и 

корупција Скопје, за период од четири години.  

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 4/15 од 4.11.2015 година, 

Лиле Стефанова јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција Скопје беше избрана  за јавен обвинител  во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите. Советот со реше-

ние бр.04-177/15 од 4.11.2015 година одлучил дека на 

Јавниот обвинител Лиле Стефанова  и  мирува функци-

јата јавен обвинител во Основното јавно обвинител-

ство за гонење на организиран криминал и корупција - 

Скопје.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.                .  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот. 

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Лиле 

Стефанова во тоа обвинителство.  

Согласно чл.42 ст.2 од Законот за јавно обвини-

телство мандатот на јавните обвинители во Основно-

то јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција трае четири години. Мандатот 

на јавниот обвинител Лиле Стефанова во Основното 

јавно обвинителство  за гонење на организиран кри-

минал и корупција Скопје престанал на 15.5.2018 го-

дина. 

Имајќи во предвид дека на јавниот обвинител 

Лиле Стефанова и престанал мандатот во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани 

и кои произлегуваат од содржината на незаконското 

следење на комуникациите, а исто така и во Основ-

ното јавно обвинителство  за гонење на организиран 

криминал и корупција, Советот донесе одлука да се 

стави вон сила решението бр.04-177/15 од 4.11.2015 

година и истата да продолжи да ја обавува функција-

та јавен обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство Радовиш. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/8 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3126. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Љубомир Лапе, јавен обвинител во  Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите му престанува мандатот во ова об-

винителство. 

 

II 

Решението бр.04-177/2 од 14.10.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истата 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Куманово. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 3/15 од 14.10.2015.2015 

година, Љубомир Лапе јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Куманово беше избран  за јавен 
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обвинител  во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството. 

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот.                       

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Љубо-

мир Лапе во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/2 од 14.10.2015 година, е 

определено дека на Јавниот обвинител Љубомир Ла-

пе му мирува функцијата јавен обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство Куманово. Имајќи во 

предвид дека на јавниот обвинител Љубомир Лапе 

му престанал мандатот во Јавното обвинителство за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегу-

ваат од содржината на незаконското следење на ко-

муникациите, Советот донесе одлука да се стави вон 

сила ова решение и истиотда продолжи да ја обавува 

функцијата јавен обвинител во Основното  јавно об-

винителство Куманово. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/9 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3127. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Ленче Ристоска, јавен обвинител во  Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите и престанува мандатот во ова обви-

нителство. 

 

II 

Решението бр.04-177/14 од 4.11.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истата 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 4/15 од 4.11.2015 година, 

Ленче Ристоска јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Скопје беше избрана за јавен обвинител  

во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неза-

конското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството. 

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од 

функцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  

со одлука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година 

поради незаконито, нестручно и несовесно  вршење на 

функцијата јавен обвинител, со што и престанал манда-

тот. 

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Ленче 

Ристоска во тоа обвинителство.  
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Со Решение бр.04-177/14 од 4.11.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител Ленче Ристоска и 

мирува функцијата јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Скопје. Имајќи во предвид дека на 

јавниот обвинител Ленче Ристоска и престанал манда-

тот во Јавното обвинителство за гонење на кривични 

дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското следење на комуникациите, Советот до-

несе одлука да се стави вон сила ова решение и истата 

да продолжи да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното  јавно обвинителство Скопје. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/10 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

3128. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавни-

те обвинители на Република Северна  Македонија на 

седумдесет и шестата седница одржана на 16.9.2019 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

I 

На Стевчо Донев, јавен обвинител во  Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите му престанува мандатот во ова об-

винителство. 

 

II 

Решението бр.04-177/3 од 14.10.2015 година на Со-

ветот на јавни обвинители на Република Македонија за 

мирување на функцијата, се става вон сила и истиот 

продолжува да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Кочани. 

 

III 

Одлуката стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со одлука на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија СОИ бр. 3/15 од 14.10.2015 го-

дина, Стевчо Донев јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Кочани беше избран  за јавен обви-

нител  во Јавното обвинителство за гонење на кривич-

ни дела поврзани и кои произлегуваат од содржината 

на незаконското следење на комуникациите.  

Согласно чл.9 ст.4 вв.ст.2 од Законот за Јавно обви-

нителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, мандатот на јавните обвинители 

кои ќе бидат избрани како јавни обвинители во ова об-

винителство нема да го надмине мандатот на јавниот 

обвинител кој раководи со обвинителството.                .  

Со одлука бр.04-157/1 од 15.9.2015 година, за јавен 

обвинител во Јавно обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на незаконското следење на комуникациите избрана 

е Катица Јанева за време од четири години. 

Јавниот обвинител Катица Јанева е разрешена од фун-

кцијата јавен обвинител на Јавното обвинителство  со од-

лука на Советот СОР бр.6/19 од 14.9.2109 година поради 

незаконито, нестручно и несовесно  вршење на функција-

та јавен обвинител, со што и престанал мандатот. 

Со оглед да Јавниот обвинител на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникациите, Катица Јанева  е разрешена од фун-

кцијата и со тоа престанал нејзинио мандат, согласно 

чл.9 ст.4 од Законот за Јавното обвинителство за гоне-

ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на незаконското следење на комуникаци-

ите, престанал и мандатот на јавниот обвинител Стевчо 

Донев во тоа обвинителство.  

Со Решение бр.04-177/3 од 14.10.2015 година, е оп-

ределено дека на Јавниот обвинител Стевчо Донев му 

мирува функцијата јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство Кочани. Имајќи во предвид дека на 

јавниот обвинител Стевчо Донев му престанал манда-

тот во Јавното обвинителство за гонење на кривични 

дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското следење на комуникациите, Советот до-

несе одлука да се стави вон сила ова решение и истиот 

да продолжи да ја обавува функцијата јавен обвинител 

во Основното  јавно обвинителство Кочани. 

Оваа одлука стапува во сила на 16.9.2019 година. 

 

Бр. 04-147/11 Совет на јавните обвинители 

16 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3129. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 

енергија, УП1 бр. 12-74/19 од 26 јули 2019 година на 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на 19 септември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД 

Прилеп се издава лиценца за вршење на енергетска деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-74/19  

19 септември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД При-

леп со седиште на ул. Леце Котески бр.23, Прилеп, Ре-

публика Северна Македонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 19 септември 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 19 септември 

2054 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-387-2019 

 

6. Единствен матичен број: 4015215 

 

7. Единствен даночен број: 4021991116887 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската 

дејност производство на електрична енергија од фо-

тонапонска електроцентрала ФЕЦ “ВИТАМИНКА 

1” со локација на кровна површина на објекти бр.3 и 

бр.4,  КП 6043, КО Варош, на ГП 1 во АУП за ГП1 

од ДУП за УЕ 21, УБ 21.01-дел од плански опфат 6, 

Општина Прилеп. 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “ВИТАМИНКА 1”, со 

технички карактеристики наведени во Прилог 2, кој-

што е составен дел на оваа лиценца. 
 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-

на енергија, како и согласно правилниците и другите 

прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија врз основа на Законот за енерге-

тика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 
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11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ВИТАМИНКА 1”, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 184,08 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба – 2018 година 

- година на завршеток на градба – 2018 година 

- година на почеток на работа – 2019 година 

- проценет животен век на ФЕЦ – 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели -  708 

- тип – поликристални,  

- производител – PiKCELL GROUP PiK260p(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели – 

моќност 260W 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 

 – KACO blueplanet 20.0 TL3  – 3 парчиња, 24000Wp 

 – KACO blueplanet 50.0 TL3  – 2 парчиња, 70000Wp 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.650 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија. 

– 236.000kWh 

__________ 

3130. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапу-



23 септември 2019  Бр. 194 - Стр. 39 

 
 

вајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 

енергија, УП1 бр. 12-77/19 од 1 август 2019 година на 

Друштвото за транспорт, трговија и услуги ПРОГРЕС 

КОМПАНИ ДООЕЛ с. Долно Коњари Петровец, Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија на седницата одржана 

на 19 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги 

ПРОГРЕС КОМПАНИ ДООЕЛ с. Долно Коњари Пет-

ровец му се издава лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од фото-

напонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОГРЕС КОМ-

ПАНИ”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-77/19  

19 септември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за транспорт, трговија и услуги ПРОГРЕС 

КОМПАНИ ДООЕЛ с. Долно Коњари Петровец со се-

диште на ул. 1 бр. 3, Долно Коњари, Петровец, Репуб-

лика Северна Македонија 
 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 19 септември 

2019 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 19 септември 

2054 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-384-2019 

 

6. Единствен матичен број: 5864631 

7. Единствен даночен број: 4030004508662 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “ПРОГРЕС КОМПАНИ” 

со локација на кровна површина на производен погон 

на КП 1199/1, КО Долно Коњари, општина Петровец 
 
9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “ПРОГРЕС КОМ-

ПАНИ”, со технички карактеристики наведени во При-

лог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-

рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија, како и согласно правилниците и другите про-

писи кои ги донесува или одобрува Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија врз основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, во целокупната доку-

ментација која што се однесува на вршењето на енер-

гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 

согласност со Правилникот за лиценци, 
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- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни 

органи, со приложени фотокопии на записниците, 

извештаите и решенијата од извршените надзори и 

контроли. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“ПРОГРЕС КОМПАНИ”, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 43,68 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба - 2018 година 

- година на завршеток на градба - 2018 година 

- година на почеток на работа - 2019 година  

- проценет животен век на ФЕЦ - 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 168 

- тип: поликристални,  

- производител: PiKCELL GROUP PiK260М(60) 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 260 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- KACO blueplanet 20.0 TL3 - 2 парчиња, 24000 Wp 

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.560 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

54.800 kWh 
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3131. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 

член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца 

за вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-79/19 од 12 август 2019 го-

дина на Друштвото за производство на енергија ЦММ 

ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на 19 септември 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на енергија ЦММ 

ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

му се издава привремена лиценца за вршење на енер-

гетска дејност производство на електрична енергија од 

хидроелектроцентрала „МХЕЦ  Пена со реф. бр. 407“.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија е утврде-

на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, откако инвести-

торот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна 

документација со која овој енергетски објект ќе биде 

ставен во употреба.  

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

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

ка Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-79/19  

19 септември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 

Друштво за производство на енергија ЦММ ЕНЕР-

ЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-

диште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје-Кар-

пош, Република Северна Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-388-2019 

 

4. Единствен матичен број:  6755348 

 

5. Единствен даночен број:  4007012512197 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 

Пена со реф.бр. 407“ со податоци наведени во Прилог 

2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со 

реф.бр. 407“ во општина Тетово. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција на 

електрична енергија заради исполнување на условите за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност 

производство на електрична енергија во согласност со 

Законот за енергетика и во согласност со Мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  
  
Прилог 2 

 

Податоци за хидроелектроцентрала 

 

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Пена со 

реф.бр. 407“,  

2. Планирана моќност на хидроелектроцентрала: 

1500 kW; 

3. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2016 година 

- година на завршување на градба: 2019 година 
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4. податоци за опрема: 

- Број на производни единици: 2 (две) 

- Проценет животен век на агрегат: 40 години 

- Податоци за турбините: 

- Тип: Францис хоризонтална 

- Производител: Фероинвест ДОО, Скопје 

- Нето пад: 48,9 m 

- Номинален проток: 1,83 m
3
/s 

- Број на вртежи: 750 min
-1

 

- Номинална моќност:  798,9 kW 

- Податоци за генератори: 

- Тип: трофазен синхрон со воздушно ладење 

- Производител: Marelli Motori, Италија 

- Номинален напон: 0,4 kV 

- Фрекфенција: 50 Hz 

- Број на вртежи: 750 min
-1

 

- Номинална привидна моќност: 900 kVA 

- cosφ: 0,8 

- ниво на заштита: IP23 

- класа на изолација: F 

- Податоци за трансформаторот: 

- Тип: трофазен маслен  

- Преносен однос: 0,4/10(20) kV/kV 

- Фрекфенција: 50 Hz 

- Моќност: 1800 kVA 

- Напон на краток спој: 6% 

__________ 

3132. 

 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник 

на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт („Службен весник на 

РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 

акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 

и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за 

данокот на додадена вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување 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...51/14), Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија, на седницата одржана на 23.9.2019 го-

дина, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ  ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

- Моторен бензин – 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

  69,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин – 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

      72,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

       64,00 (денари/литар) 

- Масло за горење – 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

       53,50 (денари/литар) 

  - Мазут М-1 НС      34,034 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена вред-

ност согласно Законот за данокот за додадена вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 
 

- Моторен бензин – 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 29,756 (денари/литар) 

- Моторен бензин – 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 31,588 (денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 32,087 (денари/литар) 

- Масло за горење – 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 32,342 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  26,752 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со чле-

нот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот надомес-

ток за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/ли-

тар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа  за Еуросупер БС-98 и 

Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 4,60 денари/литар, 

односно за Еуросупер БС-95  во износ од 4,53 де-

нари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  во износ од 4,57 

денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за 

мазутот М-1 НС. 
 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на живот-
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ната средина кои согласно Законот за животната сре-

дина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

и тоа: 
 

- Моторен бензин - ЕУ-
РОСУПЕР БС -  95 

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУ-
РОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  0,050 (денари/килограм) 
 

Член 6 
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
- Моторен бензин - ЕУ-

РОСУПЕР БС -  95 
 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУ-
РОСУПЕР БС – 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  0,740 (денари/килограм) 
 

Член 7 
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

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

 
- Моторен бензин - ЕУ-

РОСУПЕР БС -  95 
 21,692 (денари/литар) 

- Моторен бензин - ЕУ-
РОСУПЕР БС – 98 

 21,909 (денари/литар) 

- Дизел гориво - ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,270 (денари/литар) 

- Масло за горење - Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) 

   6,137 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  0,100 (денари/килограм) 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.9.2019 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 02-3060/1  

23 септември 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
3133. 

Д О Г О В О Р 
 
Склучен во Скопје помеѓу договорните страни: 
1. Град Скопје, со седиште на улица „Илинденска“ 

бр.82, застапуван од Градоначалник на Град Скопје 
Петре Шилегов (во натамошниот текст: Град Скопје) 
од една страна и 

2.Општина Карпош, со седиште на улица „Радика“ 

бр.9, застапуван од Градоначалник на Општина Кар-

пош Стефан Богоев (во натамошниот текст: Општина 

Карпош)  

                                

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

  

Член 1 

Предмет на овој Договор е регулирање на меѓусеб-

ните права и обврски помеѓу Град Скопје и Oпштина 

Карпош по основ на финансиско учество за покривање 

на трошоците за реконструкција на дел од улица „Заг-

ребска“ и изградба на улица „Новопроектирана“ 4а – 

Општина Карпош. 

Договорот се склучува по претходно донесени од-

луки за меѓуопштинска соработка согласно Законот за 

меѓуопштинска соработка  и тоа:  

- Одлука за воспоставување соработка на Советот 

на Град Скопје бр. 27-7921/1 од 27.8.2019 година  

- Одлука на Советот на Општина Карпош бр. 09 –

6094/54 од 27.8.2019 година. 
                                     

II НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Член 2 

Градот Скопје во реализација на предметот на дого-

ворот, ќе учествува со финансиски средства со износ 

од 8.000.000,00 денари. 

 Средствата од ставот 1 на овој член ќе се обезбедат 

од Буџетот на Град Скопје за 2019 година. 

 

III СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 

 ДОГОВОРОТ 

                                     

Член 3 

Градот Скопје ќе ја изврши реконструкцијата на 

дел од улица „Загребска“ и изгрдба на улица „Новоп-

роектирана“ 4а – Општина Карпош во надлежност на 

општина Карпош преку ЈП „Улици и патишта“. 

Градот Скопје ќе му издаде налог на ЈП „Улици и 

патишта“, во кој ќе го дефинира и рокот за реализација 

на конкретната санација. 
 

IV ПРАВНА ЗАШТИТА 

 

Член 4 

Евентуалниот спор помеѓу Град Скопје и Општина 

Центар во врска со предметот на овој Договор ќе го ре-

шава Управниот суд во Скопје. 
 

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 5 

Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни приме-

роци, од кои по 3 (три) за секоја од договорните страни. 

 

Град Скопје         Општина Карпош 

        Градоначалник,          Градоначалник, 

 Петре Шилегов, с.р.           Стефан Богоев, с.р. 

  

Бр. 08-8915/1    Бр. 03-6312/2 

 16 септември 2019 година   17 септември 2019 година 

              Скопје                   Скопје 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

16. 

Врз основа на член 12 став (2) и член 56 став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2019 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УС-

ЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА, НАЧИНОТ НА НАПЛАТАТА И ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 

ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ КАКО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ 
ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги 

на воздухопловна навигација, начинот на наплатата и ослободување од плаќање на надоместокот како и висината 

и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.  

 

Член 2 

(1) Начинот на определување на висината на надоместокот, начинот на наплата, ослободување од плаќање на 

надоместокот и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација се ут-

врдени во ЕУ Регулативата 549/2004 за регулаторна рамка за креирање на единствено европско небо, ЕУ Регула-

тива 550/2004 за давање на услуги на воздухопловна навигација единствено европско небо и ЕУ Регулативата бр. 

1794/2006 за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација, кои се презе-

мени согласно Анекс 1 на Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2007 и 98/2009), како и во документите на EUROCONTROL 

кои согласно член 3 став (2) од Законот за воздухопловство се прифаќаат и директно се применуваат, и тоа:  

а) Начела за утврдување на основните трошоци на надоместоците од прелети и пресметување на единечните 

цени (Principles for establishing the cost-base for route facility charges and the calculation of the unit rates), 

б) Упатство за правилата и постапките на системот за надоместоци од прелети (Guidance on the rules and 

procedures of the route charges system),  

в) Услови за примена на системот на надоместоци од прелети и услови за плаќање (Conditions of application of 

the route charges system and conditions of payment),  

г) Мултилатералната спогодба за надоместоци од прелети (Multilateral Agreement Relating to Route Charges), 

д) Финансиски регулативи кои се применуваат за Системот за надоместоци за прелети (Financial Regulations 

applicable to the Route Charges System) и 

ѓ) Правила за примена на финансиските регулативи применливи за Системот за надоместоци од прелети (Rules 

of application of the Financial Regulations applicable to the Route Charges System).  

(2) Висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна 

навигација за Агенцијата за цивилно воздухопловство се утврдува согласно ЕУ Регулативата бр. 1794/2006 за ут-

врдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација, дадена во Прилог која е сос-

тавен дел на оваа одлука и договорот склучен помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и давателот на ус-

луги на воздухопловна навигација за распределба на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна на-

вигација.  

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Oдлуката за начинот на определување на 

висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација и начинот на наплата како и виси-

ната и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2014). 

 

Член 4 

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

Македонија“. 

 

          Бр. 45-6563/1                                                Претседател на Владата 

17 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

             Скопје                                             Зоран Заев, с.р. 
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