
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2178. Решение за избор на в.д. член на 

Инспекцискиот совет ..........................  2 
2179. Решение за избор на в.д. член на 

Инспекцискиот совет ..........................  2 
2180. Решение за избор на в.д. член на 

Инспекцискиот совет ..........................  2 
2181. Решение за избор на в.д. член на 

Инспекцискиот совет ..........................  2 
2182. Решение за избор на в.д. претседа-

тел на Инспекцискиот совет ...............  3 
2183. Решение за избор на в.д. член на 

Инспекцискиот совет ..........................  3 
2184. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и  постапката  
за финансирање, создавање и усов-
ршување на научно-истражувачки-
те кадри ................................................  3 

2185. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија ......   

2186. Решение од Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македо-
нија .......................................................  4 

2187. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови  ..........................  4 

2188. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови  ..........................  4 

  Стр. 
2189. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 4 

2190. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 4 

2191. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 5 

2192. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 5 

2193. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 5 

2194. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 5 

2195. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 5 

2196. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 6 

2197. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 6 

2198. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 6 

Број 70 2 мај 2014, петок година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 70                                                                                     2 мај 2014 
 

  Стр. 
2199. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  6 

2200. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  6 

2201. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  7 

2202. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  7 

2203. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  7 

2204. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  7 

2205. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  7 

2206. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  8 

2207. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ...........................  8 

 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2178. 
Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-

циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23 април 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на надзорот на пазарот, работните од-
носи и безбедност и здравјето при работа се избира  
Александар Брезовски, досегашен в.д. член на Инспек-
цискиот совет од областа на надзорот на пазарот, ра-
ботните односи и безбедност и здравјето при работа. 

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

 
Бр. 24-3140/2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2179. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23 април 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на земјоделството, шумарството, вете-
ринарството и безбедноста на храната се избира  Војис-
лав Димитровски, досегашен в.д. член на Инспекцис-
киот совет од областа на земјоделството, шумарството, 
ветеринарството и безбедноста на храната. 

  Стр. 
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базата на податоци од дигиталните 
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 Огласен дел.......................................   1-128 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-3141-2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2180. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23 април 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на градежништвото, урбанизмот и 
транспортот се избира  Иринка Ќосева, досегашен в.д. 
член на Инспекцискиот совет од областа на градеж-
ништвото, урбанизмот и транспортот. 

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

 
Бр. 24-3142/2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2181. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23 април 2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

СОВЕТ 
 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на животната средина и заштитата на 
здравјето на луѓето се избира Марина Поповска -  До-
мазетова, досегашен в.д. член на Инспекцискиот совет 
од областа на животната средина и заштитата на здрав-
јето на луѓето. 

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

 
Бр. 24-3143/2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2182. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  23 април 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕК-
ЦИСКИОТ СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста претседател на Инспек-

цискиот совет се избира Ванчо Каргов, досегашен в.д. 
претседател на Инспекцискиот совет. 

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

 
Бр. 24-3144/2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2183. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23 април 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на управата се избира  Фитим Лога, 
досегашен в.д. член на Инспекцискиот совет од облас-
та на управата. 

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

 
Бр. 24-3220/2 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

2184. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 4 од Законот 

за научно-истражувачката дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 
80/12, 24/13, 147/13 и 41/14), министерот за образова-
ние и наука донесе 

П РА В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И  ПОСТАПКАТА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО - 

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ КАДРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за финан-

сирање, создавање и усовршување на научно-истражу-
вачките кадри („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 64/13 и 98/13) во член 4 во ставот 1 
воведната реченица се менува и гласи: 

„ Стипендија за втор циклус на студии во странство 
се доделува на кандидат кој е запишан  на првите сто 
рангирани универзитети, односно на еден од првите 
сто најдобро рангирани универзитети од соодветното 
научно подрачје, односно на првите двеста рангирани 
универзитети од областа на техничките науки според 
последната објавена ранг-листа на глобалните универ-
зитети од Институт за високо образование при Шангај-
скиот Џио Тонг универзитет, односно на еден од рено-
мираните универзитети во светот од областа на ликов-
ната уметност, кинематографија и филмска продукција, 
драмска уметност и музика, доколку кандидатот:“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

                                                                                                     
Бр. 19-7083/2  

28 април 2014 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2185. 
Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 17 став 3 од Законот за ин-
вестициски фондови (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 
188/2013), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Иново Статус 
АД Скопје број 03-17/1 од 4.2.2014 година, на седница-
та одржана на ден 16.4.2014 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА согласност на измените и дополнува-

њата на Статутот на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Иново Статус АД Скопје. 

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлука број 02-47/1 од 
7.4.2014 година за измени и дополнувања на Статутот 
на друштвото, донесена од страна на Собранието на ак-
ционери на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Иново Статус АД Скопје на ден 7.4.2014 го-
дина.  

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

 
 Комисија за хартии од вредност 
  на Република Македонија 

Бр. 01УП 08-08 по овластување на Претседател, 
17 април 2014 година Комисионер, 

Скопје  Милаим Ајдини, с.р. 
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2186. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 101 од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија„„ бр. 95/05, 25/07, 07/08, 57/10, 135/11, 188/2013, 
13/2013 и 43/2014) постапувајќи по Барањето на ТТК 
Банка АД Скопје број УП1 08-50 од 17-03-2014 година 
на седницата одржана на ден 16.4.2014 година донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Дарко Сима, 

дипломиран економист,  за  Раководител на Одделот за 
работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Дарко Сима за Ра-
ководител на Одделот за работа со хартии од вредност 
на ТТК Банка АД Скопје, се дава за период од (1) една 
година, согласно Одлука бр. 04-1899/1 од 13-03-2014 
година донесена од страна на Управниот одбор на ТТК 
Банка АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Дарко Сима од функцијата Ра-
ководител на Одделот за работа со хартии од вредност 
на ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на сог-
ласноста за именување на раководител од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија и во други случаи утврдени со закон. 

  4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Комисија за хартии од вредност 
  на Република Македонија 

Бр. УП1 08-50 по овластување на Претседател, 
17 април 2014 година Комисионер, 

Скопје  Милаим Ајдини, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2187. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Грчец, која е во надлежност на 
одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Грчец, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Гр-
чец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7424/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

2188. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Козичино, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Козичино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Козичино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7425/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2189. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Козица, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Козица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Козица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7426/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2190. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Градовци, која е во надлежност 
на одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Градовци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Градовци. 

  
Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 09-7427/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2191. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности  (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Брњарци, која е во надлежност 
на одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Брњарци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Брњарци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7428/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2192. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Оризари, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кочани . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Оризари, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Оризари . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7429/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

2193. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Зрновци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кочани . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Зрновци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Зрновци . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7430/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2194. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Башали, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Башали, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Башали. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7431/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2195. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Плавуш, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Валандово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Плавуш, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Плавуш. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7432/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2196. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Честово, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Честово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Честово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7433/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2197. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Боxула, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Боxула, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Боxула. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7434/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

2198. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горниково, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горниково, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Горниково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7435/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2199. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Драгожел, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драгожел, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Драгожел. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7436/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2200. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Белушино, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Крушево . 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Белушино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Белушино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7437/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2201. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 

На ден  16.04.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Јакреново, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Крушево . 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Јакреново, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Јакреново. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7438/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2202. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Длга, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Длга, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Длга . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7439/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

2203. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Барово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Барово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Барово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7440/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2204. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Вешје, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вешје, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Веш-
је. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7441/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2205. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Драчевица, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Неготино. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драчевица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Драчевица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7442/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2206. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Јамиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Јамиште, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Јамиште. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7443/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
2207. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Кундино, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кундино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кундино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7444/1  

16 април 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

2208. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  16.04.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Лесново, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лесново, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Лесново. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7445/1  

16 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2209. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) и член 

28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 

143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво-

то за трговија,градежништво и услуги „ПЕРТИНАКС“ 

ДООЕЛ - Скопје, за издавање на  лиценца за вршење 

на енергетска дејност Трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт- трговија на големо со Мазут М-1 НС, на седни-

цата одржана на 30.04.2014 година,  донесе  
 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 

СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИО-

ГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М-1 НС 
 
1. На Друштвото за трговија, градежништво и услуги 

„ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ - Скопје,  му се издава лиценца 

за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија на големо со Мазут М-1 НС.   
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт- трговија на големо со Мазут М-1 НС, се 

утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергет-

ската дејност Трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-

вија на големо со Мазут М-1 НС“ кој што е составен 

дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

   УП1 Бр. 11-28/14  

30 април 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ПРИЛОГ 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-

ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАН-

СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М-1 НС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија, градежништво и услуги 

„ПЕРТИНАКС“ ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. 9-

ти Мај бр.36-19, Центар - Скопје, Република Македо-

нија.  
 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт – трговија на го-

лемо со Мазут М-1 НС.   
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  

30 април 2014 година 

 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

30 април 2024 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 44.03.1/14 

 

7. Број на деловниот субјект - 6687571 

  

8. Единствен даночен број – 4080011520268 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 

трговија на големо со Мазут М-1 НС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Мазут М-1 

НС, заради натамошна продажба на трговци или потро-

шувачи во земјата и странство.  

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 

2 подземни резервоари со капацитет од 50м3 меѓусеб-

но поврзани лоцирани на КП 1258/1, КО Ѓорче Петров 

5 – Лепенец, на улица Шар Планина бр.12 Скопје, во 

сопственост на Друштвото за градежништво БЕТОН 

Акционерско друштво Скопје, а закупени од страна на 

Друштво за трговија, градежништво и услуги „ПЕРТИ-

НАКС“ ДООЕЛ - Скопје.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 

со Мазут М-1 НС,  во секое време треба да ги исполну-

ваат пропишаните минимално-техничките услови за 

вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 

да поседува или да има обезбедено право на користење 

на склад во кој се складира Мазут М-1 НС, со капаци-

тет определен со прописите со кои се уредува трговија-

та на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-

на на расположивиот капацитет за складирање на Ма-

зут М-1 НС, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 

промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Дејноста трговија на големо со Мазут М-1 НС, но-

сителот на лиценцата може да ја врши на територијата 

на Република Македонија и во странство.  

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Мазут 

М-1 НС; 

- обезбеди Мазут М-1 НС со кој врши трговија како 

и да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

на големо со Мазут М-1 НС, заштита на конкуренци-

јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 

работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема 

и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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13. Обврска за поседување на  раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавка и продажба на Мазут М-1 НС, во текот 

на извештајна година, презентирани согласно Табелата 

1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех;  

- извештај за промените во главнината;  

- извештај за паричните текови;  

- применетите сметководствени политики;  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стан-

дарди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-

на година. 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста.  

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.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година. 

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-

таји за набавка и продажба на Мазут М-1 НС, презен-

тирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа 

лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 

Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-

ности, настани и промени кои што имаат или би може-

ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 

други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2210. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) и член 

28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 

бр.143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друш-

твото за производство и трговија на големо и мало, 

увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, за издавање на  

лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт- трговија на големо со  Еуроди-

зел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за дома-

ќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), на седницата 

одржана на 30.04.2014 година,  донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-

ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУ-

РОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДО-

МАЌИНСТВО ЕЛ-1 И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)  

 

1. На Друштвото за производство и трговија на го-

лемо и мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, му 

се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Тр-

говија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со  

Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за 

домаќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуро-

супер БС 95, Екстра лесно за домаќинство ЕЛ-1 и Те-

чен нафтен гас (ТНГ)“, кој што е составен дел на оваа 

Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

   УП1 Бр. 11-33/14  

30 април 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-

ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-

СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ 

БС, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА 

ДОМАЌИНСТВО ЕЛ-1 И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство и трговија на големо и 

мало, увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, со седиште 

на ул. „Никола Тесла“ бр.160, Куманово, Република 

Македонија.  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-

лемо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 

масло за домаќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ).   

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

30 април 2014 година 

 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  

30 април 2024 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 45.03.1/14 

 

7. Број на деловниот субјект - 4701461 

  

8. Единствен даночен број – 4017993119380 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, 

Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 и Течен наф-

тен гас (ТНГ).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 

БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за дома-
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ќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), заради ната-

мошна продажба на трговци или потрошувачи во зем-

јата и странство.  

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. Приемот и испораката на нафтените деривати ќе 

се врши во стовариште за нафтени деривати и прид-

ружни објекти со трафостаница на КП 382/1, 382/2, 

383, 384, 385, 386, 387, 388 на КО Речица м.в. Шумјак, 

кое се наоѓа од десна страна на Автопатот Е 75 Таба-

новце - Куманово, во сопственост на Квалитет-Пром 

ДООЕЛ и Детоил ДОО Куманово. За вршење на енер-

гетската дејност ќе се користат 2 надземни резервоари 

со волумен од по 500м3, еден за складирање на Еуро-

дизел БС и еден за складирање на Екстралесно масло 

за домаќинство ЕЛ-1 како и 2 подземни резервоари со 

волумен од по 100м3 , еден за складирање на Еуросу-

пер БС 95 и еден за складирање на Течен нафтен гас 

(ТНГ). 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 

на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 

лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас 

(ТНГ) во секое време треба да ги исполнуваат пропи-

шаните минимално-техничките услови за вршење на 

дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 

да поседува или да има обезбедено право на користење 

на склад во кој се складира Еуродизел БС, Еуросупер 

БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 и Те-

чен нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со про-

писите со кои се уредува трговијата на големо со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-

на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-

родизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за 

домаќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна 

во рок од 30 дена по настаната промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС, Еу-

росупер БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-

1 и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата 

може да ја врши на територијата на Република Македо-

нија и во странство.  

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло за до-

маќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас (ТНГ); 

- обезбеди Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 

лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 и Течен нафтен гас 

(ТНГ), со кој врши трговија на големо да ги исполнува 

пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

13. Обврска за  поседување на  раздвоени 

сметки, забрана за меѓу-субвенционирање  

Носителот на лиценцата е должен : 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  
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1. набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросупер 

БС 95, Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 и Те-

чен нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајна година, 

презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 

на оваа лиценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех;  

- извештај за промените во главнината;  

- извештај за паричните текови;  

- применетите сметководствени политики;  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 

и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца;  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-

на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње напооделни задачи во врска со дејноста;  

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;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-

таји за набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросу-

пер БС 95, Екстра лесно масло за домачинство ЕЛ-1 и 

Течен нафтен гас (ТНГ), презентирани согласно Табе-

лата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 

Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-

ности, настани и промени кои што имаат или би може-

ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 

други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-

дена лиценцата, увид во целокупната документација на 

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 

потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2211. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), а поста-
пувајќи по барањето на Акционерското друштво за 
производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, на ден 
30.4.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО  ЗА СТЕКНУВА-
ЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија УП1 бр. 08-185/13 од 06.09.2013 година, обја-
вено во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр.124/13, зборовите: „со планирана моќност од 36.800 
kW и со локација во КО Богданци вон град, Општина 
Богданци“ се менуваат и гласат: „со планирана моќ-
ност од 36.800 kW во прва фаза, односно со планирана 
моќност од 50.000 kW во втора фаза и со локација во 
КО Богданци и КО Ѓавато“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Во точката 2 алинеја 4 зборовите: „КО Богданци 

вон град, Општина Богданци“ се менуваат и гласат: 

„КО Богданци и КО Ѓавато“. 

3. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „36.800 kW (16 

ветерни турбини со моќност на турбина од 2.300 kW)“ 

се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 36.800 

kW во прва фаза, односно со планирана моќност од 

50.000 kW во втора фаза“. 

4. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „100.000.000“ се 

менува и гласи: „135.000.000“. 

5. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност 

од 36.800 kW и со локација во КО Богданци вон град, 

Општина Богданци“ се менуваат и гласат: „со планира-

на моќност од 36.800 kW во прва фаза, односно со пла-

нирана моќност од 50.000 kW во втора фаза и со лока-

ција во КО Богданци и КО Ѓавато“. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-185/13  

30 април 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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