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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2895. 
Врз основа на членовите 18 и 19 ставови (1) и (2) од 

Законот за спречување и заштита од дискриминација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
50/10), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД  

ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

оглас за именување на членови на Комисијата за за-
штита од дискриминација. 

2. За член на Комисијата за заштита од дискримина-
ција може да биде именувано лице кое ги исполнува 
следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија и да има 
постојано место на живеење во Република Македонија, 

- да има високо образование и искуство од областа 
на човековите права или општествените науки и 
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- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 

на фактите согласно со Законот за определување допол-
нителен услов за вршење јавна функција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2008 и 64/2009). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07 - 4392/1                         Претседател  
26 октомври 2010 година   на Собранието на Република 
             Скопје                    Македонија,  
                                 Трајко Вељаноски, с.р. 
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2896. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 37 став 4 и 
членот 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на лич-
ните податоци („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на заменик директор на Дирек-
цијата за заштита на личните податоци. 

2. За заменик-директор на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правни работи, 
- да е истакнат правник, 
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и  

- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 
на фактите согласно со Законот за определување допол-
нителен услов за вршење јавна функција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2008 и 64/2009). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

        Бр. 07 - 4393/1                         Претседател  
26 октомври 2010 година   на Собранието на Република 
             Скопје                    Македонија,  
                                   Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2897. 

Врз основа на членот 109 став (3) од Законот за до-
мување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 99/2009 и 57/10), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28 октомври 2010 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТOT  НА 
РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 

 
1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутот на Регулаторната комисија за до-
мување. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07 - 4471/1                         Претседател  
28 октомври 2010 година   на Собранието на Република 
             Скопје                     Македонија,  
                                   Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2898. 

Врз основа на членот 14 точка а од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008 и 83/10), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на  28 октомври  2010 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТOT  НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутот на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07 - 4472/1                          Претседател  
28 октомври 2010 година   на Собранието на Република 
             Скопје                      Македонија,  
                                     Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2899. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари-информатичка опрема и 
тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење без надоместок на Кабинетот на 
Претседателот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со генералниот секретар во Кабинетот на Претсе-
дателот на Република Македонија, со кој ќе се уредат 
правата и обврските за  користењето на движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.51-3680/1                Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2900. 

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 
за високото образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 
и 115/10), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИ-
ТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-
ТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  
ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за давање согласност на Конкурсите 

за запишување на студии од втор циклус на јавните ви-
сокообразовни установи на Универзитетот „Св.Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот ,,Св.Климент 
Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тето-
во и Универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип во академ-
ската 2010/2011 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 103/10), во точката 1, по зборовите: 
„10.06.2010 година“ запирката се заменува со сврзни-
кот „и“ и се додаваат зборовите: „Одлуката на Ректор-
ската управа на Универзитетот „Св.Климент Охрид-
ски“ во Битола, бр.07-1143/7 донесена на 122-та седни-
ца, одржана на 14.09.2010 година“. 

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

 
   Бр.51-5898/1              Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година   на Владата на Република 
        Скопје                     Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2901. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар: 

- објект бр.3 со површина (етаж) од 2632 м2 и земјиш-
те под објектот со површина од 1002 м2, лоцирано на Ка-
тастарска парцела бр. 16139, Катастарска општина Кума-
ново, евидентирано во Имотен лист бр.14368, ул. „11-
ти Ноември“, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Министерството 
за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за образование и наука во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.51-5977/1                Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2902. 

Врз основа член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 139/08, 64/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИ-
БИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИ-
РАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА 
СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И 
ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Постапката за доделување на концесија за вода за 
производство на електрична енергија по Јавниот повик 
за прибирање на понуди за доделување на концесија за 
вода за производство на електрична енергија од 32 ма-
ли хидроелектрични централи по моделот проектира-
ње, изградба, оперирање и пренос на сливовите на ре-
ките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со 
отворен повик објавен во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/2010, за локацијата бр. 277, 
Водошница се прекинува заради тоа што содржината 
на понудата не одговара на барањата содржани во јав-
ниот повик. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во  „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 51-5979/3               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2903. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/09, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИ-
БИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИ-
РАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА 
СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И 
ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Постапката за доделување на концесија за вода по 
Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување 
на концесија за вода за производство на електрична 
енергија од 32 мали хидроелектрични централи по мо-

делот проектирање, изградба, оперирање и пренос на 
сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во 
постапка со отворен повик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/2010, за локациите: бр.105 
Одранска, 106 Одранска, 107 Беловишка, 108 Белови-
шка, 361 Мала река, 354 Црвулевска, 358 Козјачка, 228 
Градешница, 143 Маркова, 302 Сирава, 303 Сирава, 
349 Блатечка, 328 Требомирска, 329 Брегалница, 337 
Косевичка, 338 Косевичка и 268 Лева река се прекину-
ва, заради недоставување на доволен број на понуди 
согласно со јавниот повик. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/4                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2904. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРА-
ЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИ-
ВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН 
ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕМК ДООЕЛ Мали хи-

дроелектрани Скопје, со седиште ул. Булевар „Јане 
Сандански“ бр.113/12 Скопје, со ЕМБС 6311792, упра-
вител Самоил Целески, со ЕМБГ 2105969450015 со 
адреса на живеење ул. Бул. „Јане Сандански“ бр.45/1 - 
15 Скопје - Аеродром се избира за најповолен понуду-
вач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Љуботенска, локација бр. 67. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр.51-5979/5                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2905. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРА-
ЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИ-
ВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН  

ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕМК ДООЕЛ Мали хи-

дроелектрани Скопје, со седиште ул. Булевар „Јане 
Сандански“ бр.113/12 Скопје, со ЕМБС 6311792, упра-
вител Самоил Целески, со ЕМБГ 2105969450015 со 
адреса на живеење ул. Бул. „Јане Сандански“ бр.45/1 - 
15 Скопје - Аеродром се избира за најповолен понуду-
вач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Љуботенска, локација бр. 103. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 
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Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 
 

Член 5 
Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 

рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/6                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2906. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ број 
07/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО  

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕМК ДООЕЛ Мали хи-

дроелектрани Скопје, со седиште ул. Булевар „Јане 
Сандански“ бр.113/12 Скопје, со ЕМБС 6311792, упра-
вител Самоил Целески, со ЕМБГ 2105969450015 со 
адреса на живеење ул. Бул. „Јане Сандански“ бр.45/1 - 
15 Скопје - Аеродром се избира за најповолен понуду-
вач за доделување на концесија за вода за производст-
во на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Љуботенска, локација бр. 104. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 
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Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/7                 Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2907. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО  

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕМК ДООЕЛ Мали хи-

дроелектрани Скопје, со седиште ул. Булевар „Јане 
Сандански“ бр.113/12 Скопје, со ЕМБС 6311792, упра-
вител Самоил Целески, со ЕМБГ 2105969450015 со 
адреса на живеење ул. Бул. „Јане Сандански“ бр.45/1 - 
15 Скопје - Аеродром се избира за најповолен понуду-
вач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Љуботенска, локација бр. 157. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
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кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/8                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2908. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕ-
КТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА 
СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И 
ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Прворангираниот кандидат конзорциумот составен 
од: АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, со седиште на ул. „Борис Кидрич“ бр.1 Тетово, со 
ЕМБС 6435823, управител Гзиме Таири, со ЕМБГ 
1803977475006 со адреса на живеење ул. „Полог“ бр.2 

Тетово и АК КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово со седиште на ул.Илинденска бр.87/6-1 Тетово, со 
ЕМБС 6015140, управител Азби Ибраими, ЕМБГ 
25129724700080 со адреса на живеење с.Вејце се изби-
ра за најповолен понудувач и за доделување на конце-
сија за вода за производство на електрична енергија од 
мала хидроелектрична централа на река Љуботенска, 
локација број 66. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач - Конзорциумот АЛБНОР 
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово и АК 
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт- импорт Тетово да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 
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Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација, ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 
 

Член 7 
Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-

те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/9                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2909. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО  

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕЛ ТЕ Инженеринг Го-

ран и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште ул. 
„Желево“ бр.2/2-10 Скопје, со ЕМБС 5338891, управи-
тел Горан Петрушевски, со ЕМБГ 2704970450097 со 
адреса на живеење ул. „Желево“ бр.2/2-10 Скопје и Го-

ран Петков со ЕМБГ 1507970450166 со адреса на живе-
ење ул. „Вич“ бр.24-49 Скопје, се избира за најповолен 
понудувач за доделување на концесија за вода за про-
изводство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа, на река Коњарка, локација број 236. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 
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Член 8 
Се овластува министерот за економија да формира 

Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/10              Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2910. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МАЛИ ХИДРОЕЛЕ-
КТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРА-
ЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИ-
ВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН 

ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ЕЛ ТЕ Инженеринг Го-

ран и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште ул. 
„Желево“ бр.2/2-10 Скопје, со ЕМБС 5338891, управи-
тел Горан Петрушевски, со ЕМБГ 2704970450097 со 
адреса на живеење ул. „Желево“ бр.2/2-10 Скопје и Го-
ран Петков со ЕМБГ 1507970450166 со адреса на живе-
ење ул. „Вич“ бр.24-49 Скопје, се избира за најповолен 
понудувач за доделување на концесија за вода за произ-
водство на електрична енергија од мала хидроелектрич-
на централа, на река Ештеричка, локација број 372. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/11                Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2911. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00,12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ 
И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, 
СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО 

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ФОНКО ИНТ ДОО екс-

порт-импорт Скопје, со седиште ул. „Скупи“ бр.ЗА 
Скопје, со ЕМБС 5295009, управител Љупче Трајкоски, 
ЕМБГ 0310953450061 со адреса на живеење ул. „Капи-
штец“ бр.21 Скопје, се избира за најповолен понудувач 
за доделување на концесија за вода за производство на 
електрична енергија од мала хидроелектрична центра-
ла, на Зрновска река, локација број 352. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/12               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2912. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА  

СО ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат ХИДРО ЕКО ИНЖЕ-

НЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште ул. 
„Панко Брашнаров“ бр.4 Скопје, со ЕМБС 5711606, 
управител Горанчо Јованов, со ЕМБГ 1511961493038 
се избира за најповолен понудувач за доделување на 
концесија за вода за производство на електрична енер-
гија од мала хидроелектрична централа на река Зелен-
градска, локација број 371. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

Член 5 
Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во 

рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/13              Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2913. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 МА-
ЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕ-
ЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И 
ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР,  
СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО 

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат конзорциумот составен 

од: МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ, со седиште на ул. бул 
„АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје, со ЕМБС 4862520, управи-
тел Горѓи Манасков, со ЕМБГ 1302973450220 адреса 
на живеење ул. бул „АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје и Прет-
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пријатие Градби Одисеј Навара - И.К.У.Н. АД со седи-
ште во Виале Парко Де Медичи, 70-00148 Рим, со Да-
ночен број и број на упис: 01562860583, со единствен 
управител Фабрицио Навара, со даночен број 
NVRFRZ39R13H5001J и Д АПОЛОНИЈА АД со седи-
ште во Виа Сан Нацаро, 19 П.Код 16145 Џенова (ЏЕ) 
со Даночен број и број на упис: 03476550102 со овла-
стено лице Вакаро Џампаоло, со даночен број 
VССGРВL45В09D969Т се избира за најповолен пону-
дувач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Кадина, локација бр.158. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

Член 5 
Најповолниот понудувач- Конзорциумот МАНА-

СКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ и Претпријатие Градби Одисеј 
Навара - И.К.У.Н. АД и Д АПОЛОНИЈА АД да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука . Ново регистрирано-
то трговско друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30. 000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација, ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/14               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2914. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 



Стр. 16 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО 

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат конзорциумот составен 

од: МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ, со седиште на ул. бул 
„АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје, со ЕМБС 4862520, управи-
тел Ѓорѓи Манасков, со ЕМБГ 1302973450220 адреса 
на живеење ул. бул „АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје и Прет-
пријатие Градби Одисеј Навара - И.К.У.Н. АД со седи-
ште во Виале Парко Де Медичи, 70-00148 Рим, со Да-
ночен број и број на упис: 01562860583, со единствен 
управител Фабрицио Навара, со даночен број 
NVRFRZ39R13Н5001Ј и Д АПОЛОНИЈА АД со седи-
ште во Виа Сан Нацаро, 19 П.Код 16145 Џенова (ЏЕ) 
со Даночен број и број на упис: 03476550102 со овла-
стено лице Вакаро Џампаоло, со даночен број 
VССGРВL45В09D969Т се избира за најповолен пону-
дувач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Зрновска, локација бр.351. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок. 

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и по-

нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач- Конзорциумот МАНА-
СКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ и Претпријатие Градби Одисеј 
Навара - И.К.У.Н. АД и Д АПОЛОНИЈА АД да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрирано-
то трговско друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30. 000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација, ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5979/15               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2915. 
Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ 
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ 
И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР,  
СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО 

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат конзорциумот составен 

од: МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ, со седиште на ул. бул 
„АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје, со ЕМБС 4862520, управи-
тел Горги Манасков, со ЕМБГ 1302973450220 адреса 
на живеење ул. бул „АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје и Прет-
пријатие Градби Одисеј Навара - И.К.У.Н. АД со седи-
ште во Виале Парко Де Медичи, 70-00148 Рим, со Да-
ночен број и број на упис: 01562860583, со единствен 
управител Фабрицио Навара, со даночен број 
NVRFRZ39R13Н5001Ј и Д АПОЛОНИЈА АД со седи-
ште во Виа Сан Нацаро, 19 П.Код 16145 Џенова (ЏЕ) 
со Даночен број и број на упис: 03476550102 со овла-
стено лице Вакаро Џампаоло, со даночен број 
VССGРВL45В09D969Т се избира за најповолен пону-
дувач за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мала хидроелектрична 
централа на река Ештеричка, локација бр.373. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. 

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија за вода се 

состои од еднократен и годишен надоместок. 
Еднократниот надоместок за концесија за вода се 

состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач- Конзорциумот МАНА-
СКОВ Горѓи ДООЕЛ и Претпријатие Градби Одисеј 
Навара - И.К.У.Н. АД и Д АПОЛОНИЈА АД да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука . Ново регистрирано-
то трговско друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина. 

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација, ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија. 

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 8 

Се овластува министерот за економија да формира 
Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија. 
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Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Бр.51-5979/16               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2916. 

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
4/1998, 19/2000 и 42/2005), член 72 став 2 од Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерст-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/08, 61/09 и 52/2010) и член 36 став 3 од За-
конот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ  
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  ПО ЈАВНИОТ 
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 32 
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МО-
ДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРА-
ЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАР-
ДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО 

ОТВОРЕН ПОВИК 
 

Член 1 
Прворангираниот кандидат  конзорциумот составен 

од: МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ, со седиште на ул. бул 
„АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје, со ЕМБС 4862520, управи-
тел Ѓорѓи Манасков, со ЕМБГ 1302973450220 адреса 
на живеење ул. бул „АВНОЈ“ бр.64/3-7 Скопје и Прет-
пријатие Градби Одисеј Навара – И.К.У.Н. АД со седи-
ште во Виале Парко Де Медичи, 70-00148 Рим, со Да-
ночен број и број на упис: 01562860583, со единствен 
управител Фабрицио Навара, со даночен број 
NVRFRZ39R13H5001J и Д АПОЛОНИЈА АД со седи-
ште во Виа Сан Нацаро, 19 П.Код 16145 Џенова (ЏЕ) 
со Даночен број и број на упис: 03476550102 со  овла-
стено лице Вакаро Џампаоло, со даночен број 
VCCGPBL45B09D969T се избира за најповолен пону-
дувач  за доделување на концесија за вода за произ-
водство на електрична енергија од мала хидроеле-
ктрична централа на река Зрновска, локација бр.353. 

 
Член 2 

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е 
користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.  

Намената на концесијата е производство на еле-
ктрична енергија од мала хидроелектрична централа, 
како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се до-
делува за период од 23 години сметано од датумот на 
склучување на договорот за концесија.   

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија за вода се 
состои од еднократен и годишен надоместок.  

Еднократниот надоместок за концесија за вода се 
состои од минималниот еднократен надоместок утвр-
ден со Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за концесија за користење на водата („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и по-
нудениот додаток од страна на концесионерот на едно-
кратниот надоместок. Концесионерот е должен едно-
кратниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по 
склучување на договорот за концесија. 

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-
кратниот надомест во рок од 60 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука.  

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесу-
ва 2 % од вкупниот приход од произведената електрич-
на енергија во секоја година на користење согласно 
Одлуката за определување на висината на надоместо-
кот за концесија за користење на водата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 53/07). Концеси-
онерот е должен годишниот надомест да го плати нај-
доцна до 15 јануари во тековната година, за претходна-
та година. 

 
Член 5 

Најповолниот понудувач- Конзорциумот МАНА-
СКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ и Претпријатие Градби Одисеј 
Навара – И.К.У.Н. АД  и Д АПОЛОНИЈА АД да реги-
стрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука . Ново регистрирано-
то трговско друштво треба да биде во форма на ДОО 
или АД. Висината на основачкиот влог во новооснова-
ното трговско друштво треба да изнесува најмалку 
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при 
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе 
од 15% од основната главнина.   

Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и новооснованото 
друштво, од друга страна формирано во согласност со 
став 1 од овој член и тендерската документација, ќе се 
склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила  на  оваа  одлука. 

 
Член 6 

Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија со најповолниот понудувач од 
член 1, на оваа одлука ќе го склучи министерот за еко-
номија.  

 
Член 7 

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-
те од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја 
активира банкарската гаранција доставена од најповол-
ниот понудувач од член 1  на оваа одлука.  
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Член 8 
Се овластува министерот за економија да формира 

Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на 
начинот на вршењето на концесиската дејност и реали-
зација на Договорот за концесија.  

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр.51-5979/17               Заменик на претседателот 

12 октомври 2010 година     на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2917. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за распола-
гање со стварите на државните органи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.10.2010, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок на користење на недвиж-

ни ствари на Министерството за одбрана бр. 51-5014/1 
од 24 август 2010 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 126/2010), 

- во член 1 во алинеја 3 зборовите: „со површина од 
14943 м2“, се заменуваат со зборовите: „со површина 
од 14923 м2“, 

- во член 1 во алинеја 10 зборовите: „КП бр. 7034/1, 
се заменуваат со зборовите: „КП бр. 7034/11“, 

- во член 1 во алинеја 12 зборовите: „со површина 
од 11722 м2“, се заменуваат со зборовите: „со површи-
на од 11728 м2“. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.51-6449/1                Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година      на Владата на Република   
       Скопје                            Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
2918. 

Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
октомври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
 
1. Шпетим Нуредини се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се 
именува Мусли Абдија, вработен во Министерството 
за економија. 

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

 
        Бр. 22-6323/1                   Претседател на Владата 
19 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2919. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за основање 
на Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 октомври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Ејуп Љатифи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија се именува Шпе-
тим Нуредини. 

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

 
        Бр. 22-6324/1                   Претседател на Владата 
19 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2920. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 октом-
ври 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КПУ ЗАТВОР СТРУМИЦА 

 
1. Татјана Малинова се разрешува од должноста ди-

ректор на КПУ Затвор Струмица, поради заминување на 
друга должност. 

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

 
   Бр. 22-6329/1                  Претседател на Владата  

19 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
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2921. 

С Т Р А Т Е Г И Ј А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ДО 2020 ГОДИНА 
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29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 105 

       Бр. 51-5323/1              Заменик на претседателот на
21 септември 2010 година                         на Владата на Република 
            Скопје                              Македонија,  
                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 



Стр. 106 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 

 
 



29 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 157 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2922. 

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.106/07 и 88/10), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ 
ИНСТИТУЦИИТЕ ШТО ЈА ВРШАТ ОЦЕНАТА 
НА СООБРАЗНОСТА НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ 

НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

треба да ги исполнат институциите што ја вршат оце-
ната на сообразноста на одредени видови на медицин-
ски помагала. 

 
Член 2 

Оцената на сообразност на одреден тип на меди-
цинско помагало може да врши тело овластено од стра-
на на министерот за здравство кое ги исполнува усло-
вите кои се однесуваат на соодветна документација, 
простор, опрема и кадар неопходен за постапката за 
оцена на сообразност на одреден тип на медицинско 
помагало. 

 
Член 3 

Тело за оцена на сообразност на одреден тип на ме-
дицинско помагало (во натамошниот текст: тело), не 
треба да биде дизајнер, произведител, снабдувач, ко-
рисник или тело кое ги инсталира помагалата за онаа 
категорија на помагала за кое телото е овластено да вр-
ши оцена на сообразност, ниту авторизираниот прет-
ставник. 

Вработените во субјектите од став 1 на овој член не 
треба да бидат директно вклучени во дизајнот, кон-
струкцијата, маркетингот или одржувањето на телото 
кое е овластено да врши оцена на сообразност за меди-
цинските помагала за кои е поднесено барање. 

Вработените во субјектите од став 1 на овој член не 
треба да бидат вклучени во консултантските активно-
сти поврзани за помагалата за кои е поднесено барање 
за оцена за сообразност, производствениот процес, 
контролата за време на процедурите на испитување на 
помагалата или директно со производителот. 

 
II. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 4 

Потребната документацијата која треба да ја има 
телото е: 

- комплетна судска регистрација со решение од 
Централен регистер на Република Македонија на прав-
ното лице во оригинал или копија заверена на нотар, 

- имиња на вработените кои вршат оценување на 
сообразност на одреден тип на медицински помагала, 
нивниот делокруг на работа, работно искуство и поми-
нати обуки, 

- изјави од вработените дека не вршат работи од 
член 3 ставовите 2 и 3 од овој правилник, и дека ќе по-
стапуваат согласно прописите кои се однесуваат на 
класифицирани информации, 

- изјава со која се потврдува дека консултантските 
услуги кои ги дава телото или негов дел не се поврзани 
за медицинските помагала за кои е поднесено барањето 
за оцена на сообразност на медицинските помагала, 

- изјава дека ќе ги преземе сите потребни мерки за 
да се обезбеди соодветно осигурување од одговорност 
во случај на несреќа согласно закон, 

- процедури за постапката на оценување на сообраз-
ност на медицинските помагала. 

 
III. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

 
Член 5 

Телото треба да има најмалку две простории во кои 
ќе може да го врши оценувањето на сообразноста на 
медицинските помагала. 

Телото треба да има просторија која ќе биде оспо-
собена за изведување на техничките и административ-
ните задачи поврзани со постапката за оценување на 
сообразноста, како и просторија во која ќе биде сместе-
на опремата која се користи во постапката на оценува-
ње на сообразноста, како и сите останати задачи за кои 
тело е назначено. 

Просторот од ставовите 1 и 2 на овој член треба да 
биде со вкупна површина од најмалку 100 м2. 

 
Член 6 

Ако при постапката на оценување е потребно да се 
употреби  опрема која вообичаено е контролирана и се 
користи од страна на производителот, телото треба да 
прикаже дека има целосен пристап и контрола врз 
опремата за време на релевантните процедури кои се 
изведуваат. 

 
IV. КАДАР 

 
Член 7 

Телото треба да има вработено најмалку две лица 
со најмалку завршено средно образование од одгова-
рачката струка кои се со работно искуство од областа 
за вршење на техничките и административни работи, 
како и  вработени кои се  со соодветно работно искус-
тво и знаење од областа на медицинските, фармацев-
тските, стоматолошките, електро-техничките, биохеми-
ските, информатичките науки за да можат да ги извр-
шат стручните задачи, како што е распределба на соод-
ветен персонал за постапката за оценување, постапката 
за оценување на сообразноста на медицинските пома-
гала, преглед на постапките за оценување и давање на 
совети за сертифицирањата за специфичните барања  
за медицински помагала за кои телото е овластено. 
Вработените треба да имаат  поминато обука поврзана 
со активностите на  телото. 

Вработените кои ќе вршат оцена за сообразност на 
медицински помагала треба да имаат  работно искус-
тво од дадената област и тоа од областа на медицината, 
искуство од областа на технологијата и изведбата со 
медицинските помагала за намената која ја има помага-
лото, искуство од областа на клиничките испитувања 
на медицинските помагала, или  искуство од областа на 
биохемиските науки, односно методологијата и извед-
бата за која се употребуваат  ин витро дијагностичките 
медицински помагала.  

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 8 

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

 
  Бр. 15-6073/1 

20 октомври 2010 година                      Министер, 
      Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 158 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 октомври 2010 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2923. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 188 и член 190 од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
95/205, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), на седницата одржа-
на на ден 8.10.2010 година, донесе 
 

П Р А В И Л А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА КОМИСИОНЕРИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ 
ВО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР.110/2006) 
 

Член 1 
Во Правилата за однесување на комисионерите и 

вработените во Комисијата за хартии од вредност член 
5 став 1 се менува и гласи: „Сегашните и поранешните 
комисионери, сегашните и поранешните вработени во 
стручната служба на Комисијата и сегашните и пора-
нешните консултанти ангажирани од Комисијата, не 
смеат за своја корист да ги употребуваат или да ги обе-
лоденуваат деловните тајни или внатрешните инфор-
мации со кои се стекнале во текот на работењето во 
Комисијата.“ 

Став 2 се брише. 
 

Член 2 
Овие измени и дополнувања на Правилата влегува-

ат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во 
„Службен весник на РМ“. 

 
Член 3 

Со влегување во сила на овие измени и дополнува-
ња, престануваат да важат измените и дополнувањата 
на Правилата за однесување на комисионерите и вра-
ботените во Комисијата за хартии од вредност објавени 
во „Службен весник на РМ“ бр.94/2010 (од времен ка-
рактер). 

 
  Бр. 03-2373/1          Комисија за хартии од вредност 

8 октомври 2010 година     на Република Македонија 
        Скопје                      Претседател, 
                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2924. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Авзиу Адем од Тетово, го губи правото 

на повторно полагање на посебниот стручен испит за 
вршење на работи со хартии од вредност во организа-
ција на Комисијата за хартии од вредност на РМ, зара-
ди изминување на 2 (две) години од денот на завршува-
ње на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-123        Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                            Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

2925. 
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Љупка Валан од Скопје, го губи правото 

на повторно полагање на посебниот стручен испит за 
вршење на работи со хартии од вредност во организа-
ција на Комисијата за хартии од вредност на РМ, зара-
ди изминување на  2 (две) години од денот на завршу-
вање на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-124         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                         Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2926. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ангеловски Борис од Скопје, го губи пра-

вото на повторно полагање на посебниот стручен ис-
пит за вршење на работи со хартии од вредност во ор-
ганизација на Комисијата за хартии од вредност на РМ, 
заради изминување на  2 (две) години од денот на завр-
шување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-125        Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                          Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2927. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Велковски Зоран од Прилеп, го губи пра-

вото на повторно полагање на посебниот стручен ис-
пит за вршење на работи со хартии од вредност во ор-
ганизација на Комисијата за хартии од вредност на РМ, 
заради изминување на  2 (две) години од денот на завр-
шување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-126        Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                          Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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2928. 
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Костадинов Драган од Скопје, го губи 

правото на повторно полагање на посебниот стручен 
испит за вршење на работи со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, заради изминување на 2 (две) години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-127        Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                         Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2929. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Новески Лазе од Скопје, го губи правото 

на повторно полагање на посебниот стручен испит за 
вршење на работи со хартии од вредност во организа-
ција на Комисијата за хартии од вредност на РМ, зара-
ди изминување на  2 (две) години од денот на завршу-
вање на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-128         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                          Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2930. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Пазаркоски Мирче од Скопје, го губи 

правото на повторно полагање на посебниот стручен 
испит за вршење на работи со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, заради изминување на  2 (две) години од денот на 
завршување на обуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-129         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                          Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2931. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Ричлиев Ефтим од Струмица, го губи 

правото на повторно полагање на посебниот стручен 
испит за вршење на работи со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, заради изминување на 2 (две) години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

   
УП1 Бр. 09-130         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                         Претседател, 
                       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2932. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Станковски Трајче од Скопје, го губи 

правото на повторно полагање на посебниот стручен 
испит за вршење на работи со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, заради изминување на  2 (две) години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-131         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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2933. 
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 
и 57/2010), на својата седница одржана на 8.10.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Лицето Христовски Јордан од Скопје, го губи 

правото на повторно полагање на посебниот стручен 
испит за вршење на работи со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, заради изминување на 2 (две) години од денот на 
завршување на обуката.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 09-132         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                          Претседател, 
                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2934. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 215 став 1 
алинеја а), а во врска со член 77 став 3 од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 8.10.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на Ма-

кедонската берза АД Скопје заради непочитување на 
одредбите од член 77 став 3 од Законот за хартии од 
вредност, односно заради неусогласеност на составот 
на Одборот на директори на Македонската берза АД 
Скопје со одредбите од член 77 став 3 од Законот за 
хартии од вредност.   

2. Се задолжува Македонската берза АД Скопје во 
рок од 60 календарски дена од денот на приемот на ова 
решение да ја отстрани утврдената неправилност од 
точка 1 на ова Решение и да изврши усогласување на 
составот на Одборот на директори на Македонската 
берза АД Скопје со одредбата од член 77 став 3 од За-
конот за хартии од вредност.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
 УП1 Бр. 08-133        Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                            Претседател, 
                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2935. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 218 став 1 
алинеја а), а во врска со член 36 став 3 од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 8.10.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на Цен-

тралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
заради непочитување на член 36 став 3 од Законот за 
хартии од вредност, односно заради неусогласеност на 
составот на Одборот на директори на Централниот де-
позитар за хартии од вредност АД Скопје со член 36 
став 3 од Законот за хартии од вредност.   

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје на првото наредно собрание на 
акционери на друштвото да ја отстрани утврдената не-
правилност во точка 1 на ова Решение и да изврши 
усогласување на составот на Одборот на директори на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје со член 36 став 3 од Законот за хартии од вред-
ност, односно најмалку една третина од членовите (че-
тири лица) да бидат лица кои не се вработени во депо-
зитарот или поврзани со кој било акционер, членка на 
депозитарот или правно лице овластен учесник на па-
зарот на хартии од вредност.  

3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
УП1 Бр. 08-134         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                        Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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