
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
3737. Одлука за затворање на Почесен 

конзулат на Република Македонија 

во  Словачката Република, со се-

диште во Кошице ................................  4 

3738. Одлука за затворање на Почесен 

конзулат на Република Македонија 

во  Чешката Република, со седиште 

во Храдец Кралове ..............................  4 

3739. Одлука за затворање на Почесен 

конзулат на Република Македонија 

во Република Словенија, со седиш-

те во Крањ ............................................  4 

3740. Одлука за утврдување на геодет-

ски работи за посебни намени од 

значење за Република Македонија ....  4 

3741. Одлука за утврдување на геодет-

ски работи за посебни намени од 

значење за Република Македонија ....  4 

  Стр. 
3742. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно 

партнерство за проектирање, из-

градба, финансирање, стопанисува-

ње и пренос на капацитети за фла-

ширање на вода за комерцијални 

потреби ................................................. 5 

3743. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движна 

ствар на Агенцијата за поттикнува-

ње на развојот на земјоделството – 

Битола ................................................... 5 

3744. Одлука за утврдување на геодет-

ски работи за посебни намени од 

значење за Република Македонија ..... 5 

Број 119 7 август 2014, четврток година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 119                                                                                        7 август 2014 
 

  Стр. 
3745. Одлука за давање на право на трај-

но кор6истење на градежно зем-

јиште соп6ственост на Република 

Македонија на Националната уста-

нова Центар за култура Браќа Ми-

ладиновци - Струга .............................  6 

3746. Одлука за давање согласност на 

Статутарната одлука за измена и 

дополнување на Статутот на Наци-

оналната установа – Национална 

галерија на Македонија - Скопје........  6 

3747. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  6 

3748. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  7 

3749. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  7 

3750. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за из-

градба на железничка пруга Би-

тола-Кременица општина Битола ......  7 

3751. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистичка планска документа-

ција за изградба на туристичка раз-

војна зона скијачки центар Попова 

Шапка КО Шипковица вон гр, КО 

Гајре, КО Лисец и КО Лисец вон 

гр, општина Тетово .............................  9 

3752. Одлука за давање на согласност за 

транја пренамена на замјодлеско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за из-

градба на доводен цевковод за во-

доснабдување на општина Липково 

КО Липково,  КО Липково-вон г.р., 

КО Слупчане-вон г.р., КО Вак-

синце-вон г.р. општина Липково .......  9 

3753. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижни ствари  

во корист на Република Македонија 

во Јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите ..................  11 

  Стр. 
3754. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи  

локација со референтен број 15 и 17  

на река Железна  .................................. 11 

3755. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на  локација со референтен број 21, 

22 и 23 на река Ковачка ....................... 12 

3756. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на локација со референтен број 45  

на река Крапска .................................... 13 

3757. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на локација со референтен број 51  

на река Ехлоечка .................................. 13 

3758. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи  

на локација со референтен број 52  

на река Беличка .................................... 14 

3759. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на  локација со референтен број 76  

на река Љубанска ................................. 15 



7 август 2014  Бр. 119 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 
3760. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи  

локација со референтен број 308 на 

река Орешка .........................................  16 

3761. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи  

на локации со референтен број 312, 

315, 316 и 317 на река Врановска и 

река Тополка ........................................  17 

3762. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на локации со референтен број 321 

и 322 на река Клепалска .....................  17 

3763. Одлука за избор на  најповолна по-

нуда  за доделување на концесија за 

користење на  вода за производство 

на електрична енергија со изградба 

на мали хидроелектрични централи 

на  локација со референтен број 329 

на река Брегалница ..............................  18 

3764. Одлука за продажба на недвижна 

ствар.................................................... 19 

3765. Решение за отповикување на Поче-

сен конзул на Република Македо-

нија во Словачката Република, со 

седиште во Кошице .............................  20 

3766. Решение за отповикување на Поче-

сен конзул на Република Македо-

нија во Република Словенија, со се-

диште во Крањ .....................................  20 

3767. Решение за отповикување на Поче-

сен конзул на Република Македо-

нија во Чешката Република, со се-

диште во Храдец Кралове ..................  20 

3768. Програма за изменување на Го-

дишната програмата за изградба и 

одржување на станбениот простор 

во сопственост на Република Маке-

донија за 2014 година .........................  20 

  Стр. 
3769. Правилник за формата и начинот 

на водење на евиденцијата за лица 

на кои им е изречена прекршочна 

санкција забрана за влез и присус-

тво на сите или на одредени спорт-

ски натпревари и на евиденцијата 

за покренатите постапки за порам-

нување и за нивниот исход ................. 22 

3770. Правилник за изменување и до-

полнување   на Правилникот за  

единечно одобрување на возило ......... 24 

3771. Правилник за формата, содржина-

та и начинот на водење на регистар 

на одобрени институции за добива-

ње и пресадување на јајце клетки и 

ембриони .............................................. 27 

3772. Правилник за содржината и начи-

нот на водење на евиденцијата за 

пристигнати барања, примени по-

датоци и донесени акти за оствару-

вање на правото на еднократен от-

пис ......................................................... 30 

3773. Правилник за формата и содржи-

ната на образецот на барањето за 

остварување на правото за еднокра-

тен отпис  на долг ................................ 32 

3774. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори 

на енергија ............................................ 37 

3775. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори 

на енергија ............................................ 37 

3776. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори 

на енергија ............................................ 38 

3777. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија ................ 38 

3778. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија ................ 39 

 Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија ................ 39 

 Огласен дел....................................... 1-24 



 Стр. 4 - Бр. 119                                                                                        7 август 2014 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3737. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧКА-
ТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО КОШИЦЕ 

 
Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-
лат во Словачката Република, со седиште во Кошице. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 25/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3738. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  ЧЕШКАТА РЕ-
ПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ 

 
Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-
лат во Чешката Република, со седиште во Храдец Кра-
лове. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 27/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3739. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛ-
ИКА СЛОВЕНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРАЊ 

 
Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-
лат во Република Словенија, со седиште во Крањ. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 29/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

  
3740. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-
ски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план 
за локалитет „Градиште“, општина Охрид. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5103/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3741. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-
ски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план 
за локалитет „камп Треска“, општина Струга. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5103/2 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3742. 

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концеси-

и и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕК-

ТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОП-

АНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ  

ПОТРЕБИ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство за про-

ектирање, изградба, финансирање, стопанисување и 

пренос на капацитети за флаширање на вода за комер-

цијални потреби, донесена од Управниот одбор на ЈП 

за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-

1154/1-1/1 од 9.06.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-5179/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3743. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" 6р. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија,на седни-

цата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – БИТОЛА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда – Биро за судски вештачења му 

престанува користењето на движна ствар патничко мо-

торно возило „Сеат тип СЛ Ибица; број на шасија 

VSSZZZ6LZ3R030190; година на производство 2002, 

сила на мотор 74, работна зафатнина на мотор 1896 см 

3; седишта 5, со регистарски таблици SK 619 SH. 

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надомест,   на Агенцијата за пот-

тикнување на развојот на земјоделството – Битола. 

 

 

Член 3 

Директорот на Бирото за судски вештачења склучу-

ва договор со директорот на Агенцијата за поттикнува-

ње на развојот на земјоделството – Битола со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-5398/1 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3744. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата,  одржана на 29.7.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 

за извршен премер на објект на Националната установа 

„Центар за култура Иљо Антески Смок“ – Тетово, кој 

се наоѓа на КП број 2064, КП број 2119/2 КО Тетово 1, 

евидентирани во Имотен лист број 100791, КП 

бр.2189/1 КО Тетово 1, евидентирана во Имотен лист 

број 100200, КП број 2189/3 КО Тетово 1, евидентира-

на во Имотен лист број 100201 и КП број 2063 КО Те-

тово 1 евидентирана во Имотен лист број 100202. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5417/1 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3745. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 

и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Центар 

за култура Браќа Миладиновци од Струга се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 

на Република Македонија, кое претставува КП 

бр.2233/2 со површина од 1877 м2, КО Струга, запиша-

но во Имотен лист бр.11990, кое согласно Извод од Де-

тален урбанистички план за УЕ-4 Струга Запад бр.07-

240/5 од 21.2.2003 година, наменето е за изградба на 

зеленило.  

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест. 

 

Член 3 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5418/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3746. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за култура-

та („Службен весник на Република Македонија”, бр. 

31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 

51/2011, 136/2012,  23/2013,  187/2013, 38/2014 и 44/2-

014), Владата на Република Македонија, на седницата, 

одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – 

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА –  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за измена и дополнување на Статутот на Нацио-

налната установа Национална галерија на Македонија - 

Скопје бр. 02-182/8 од 9.4.2014 година, донесена на 

седницата на Управниот одбор, одржана на 9.04.2014 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе започне да се применува со денот на 

стекнување право на користење на недвижниот имот 

објект „Музеј Лазар Личеноски“. 

 

Бр. 42-5696/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3747. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот-

куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните де-

лови:  

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со 

површина од 76м2; помошна просторија со површина 

од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина 

од 43м2 и гаража со површина од 20м2, се наоѓа на КП 

3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, 

во сопственост на Република Македонија.  

 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерство за правда- Биро-

то за судски вештачења во износ од 3.496.147,00 де-

нари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

 

Бр. 42-5821/2 Заменик на претседателот  

1 август  2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3748. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе  

                                                

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

-Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со 

површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се 

наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 

за КО Куманово, сопственост на Република Македони-

ја  на 40/100 идеален дел.              

                                                                                                                              

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерство за правда- Биро-

то за судски вештачења во износ од 561.175,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5821/3 Заменик на претседателот  

1 август  2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3749. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе  

                                                 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 

1.Куќа  со површина од 56м2 и 49м2 и помошен об-

јект со површина од 49м2, запишани во Имотен лист 

бр.26220 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопстве-

ност на Република Македонија; 

2.Земјиште-двор во вкупна површина од 443м2, за-

пишани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО 

Гостивар-1, во сопственост на Република Македонија и                                             

 3.Објект со површина од 63 м2, запишани во Имо-

тен лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, 

сопственост на Република Македонија на 1/2 идеален 

дел од недвижноста. 

Недвижностите се наоѓаат на ул.18 Ноември бр.60-

Гостивар. 

 

Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 

1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 

електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 

согласно проценката на Министерство за правда- Биро-

то за судски вештачења во вкупен износ од 

2.107.944,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5821/1 Заменик на претседателот  

1 август  2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3750. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КА ПРУГА БИТОЛА - КРЕМЕНИЦА ОПШТИНА 

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на желез-

ничка пруга Битола-Кременица општина Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 32545м2,  

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6263/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 

3751. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

1.8.2014 година, донесе 

                                           

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКИЈАЧКИ 

ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА КО ШИПКОВИЦА 

ВОН ГР, КО ГАЈРЕ, КО ЛИСЕЦ И КО ЛИСЕЦ  

ВОН ГР, ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистичка планска документација за изградба 

на туристичка развојна зона скијачки центар Попова 

Шапка КО Шипковица вон гр, КО Гајре, КО Лисец и 

КО Лисец вон гр, општина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8555234 

м2,  ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6264/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3752. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДОВОДЕН 

ЦЕВКОВОД ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОП-

ШТИНА ЛИПКОВО КО ЛИПКОВО,  КО ЛИП-

КОВО-ВОН Г. Р., КО СЛУПЧАНЕ-ВОН Г. Р., КО  

ВАКСИНЦЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на доводен 

цевковод за водоснабдување на општина Липково КО 

Липково,  КО Липково-вон г.р., КО Слупчане-вон г.р., 

КО Ваксинце-вон г.р., општина Липково. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 424м2, ги 

има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 
 
Бр. 42-6430/1                        Заменик на претседателот 

1 август 2014 година                     на Владата на Република 
  Скопје                             Македонија, 

м-р Зоран Ставрески, с.р. 



7 август 2014  Бр. 119 - Стр. 11 

 
 

3753. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА 
КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари – објекти во корист на Република Македонија 
во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите и тоа: 

- Трибина со внатрешна површина од 163 м2 лоци-
рана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, наме-
на на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, намена 
на  посебен дел од зграда ТР; 

- Трибина со внатрешна површина од 1.553 м2 ло-
цирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, на-
мена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 2, Кат 1, Наме-
на на  посебен дел од зграда ТР; 

- Трибина со внатрешна површина од 199 м2 лоци-
рана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 2, наме-
на на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 3, Кат  ПР, Наме-
на на  посебен дел од зграда ТР;  

- Трибина со внатрешна површина од 1.247 м2 ло-
цирана на КП 18/1, КО Струмица, број на зграда 3, на-
мена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат 1, Наме-
на на  посебен дел од зграда ТР и 

- Терен (спортски терени) со внатрешна површина 
од 16.073m2 лоциран на КП 18/1, КО Струмица, наме-
на на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, намена 
на  посебен дел од зграда Т. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6472/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3754. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  ЛОКАЦИЈА СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН БРОЈ 15 И 17 НА РЕКА ЖЕЛЕЗНА  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Железна локации со референтен број 15 и 
17,  согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесија за производство на електрич-

на енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 
41-10238/1-13 од  27.1.2014 година  на Конзорциумот 
составен од  ДПТУ фероинвест Доо експорт –импорт 
Скопје, со ЕМБС 5778093  и седиште на Бул. Свети 
Климент Охридски бр 30 Скопје и ДПЕЕ Хидроген 
груп Доо Скопје, со ЕМБС 6944736 и седиште на 
ул.Чедомир Миндеровиќ бр 20 Скопје, со понуда број 
02-6266/30 од 2.6.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДПТУ Фероинвест ДОО експорт им-
порт Скопје  и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје  ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Жировница  
за производство на електрична енергија од мали хидро-
електрични централи во група, како што е дадено во 
табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.   

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од ДПТУ Фероинвест ДОО експорт импорт Скопје  и 
ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје е должен да   регис-
трира друштво во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво 
треба да биде во форма на Друштво со ограничена од-
говорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД.  Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од 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 основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 4.130.700,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  
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9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/4 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3755. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА  
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕ-
ЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА  ЛОКАЦИЈА СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН БРОЈ 21, 22 И 23 НА РЕКА КОВАЧКА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Ковачка локација со референтен број 21, 22 
и 23,  согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесија за производство на електрич-
на енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 
41-10238/1-13 од  27.1.2014 година, на Конзорциумот 
бсоставен од  ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-
импорт,со ЕМБС 5112443 со седиште на ул “1632” 
бр.46 Скопје,  ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул 
“1632”,бр.46 Скопје, со понуда број 02-6266/24 од 
2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел ек-
спорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Ковачка слив 
на Мала река  за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи во група, како што 
е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

4. Концесијата за користење на вода за производ-
ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен 
од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-импорт и 
ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ _  е 
должен да   регистрира друштво во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. Регис-
трираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност ДОО Друштво со огра-
ничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Ак-
ционерско друштво АД.  Висината на основачкиот влог 
во новооснованото друштво треба да изнесува од нај-
малку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД 
при што непаричниот влог не може да учествува со по-
веќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 28.331.000,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/5 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



7 август 2014  Бр. 119 - Стр. 13 

 
 

3756. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО  

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 45 НА РЕКА КРАПСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Крапска   со референтен број  45,  согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од  
27.1.2014 година на конзорциумот составен  од ДППУ 
ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-импорт,со ЕМБС 
5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје,  ДПТТС 
ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со 
ЕМБС 6437591 со седиште на ул “1632”,бр.46 Скопје, 
со понуда број  02-6266/24 од 2.6.2014 година.    

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел ек-
спорт-импорт  и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Крапска слив 
на река Треска  за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи во група, како што 
е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-импорт  и 
ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
Скопје е должен да   регистрира друштво во рок од 30 
дена од денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. 
Регистрираното друштво треба да биде во форма на 
Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво АД.  Висината на основач-
киот влог во новооснованото друштво треба да изнесу-
ва од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 ев-
ра за АД при што непаричниот влог не може да учес-
твува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 11.319.000,00  

денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/6 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3757. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 51  НА РЕКА ЕХЛОЕЧКА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Ехлоечка  локација со референтен  бр. 51,  согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од 27.1.2014 година  на конзорциумот составен  од 
МХЕЦ Ехлоец-Милениум инжинеринг ДОО Скопје со 
ЕМБС 6827888 на улица “Никола Парапунов” бр 41, 
Македонска развојна фондација за претпријатија со 
ЕМБС 5248850 на улица Никола Парапунов бр 41а,  
ДПТУ Адријатик Консалтинг Група ДООЕЛ Скопје со 
ЕМБС 6270689 на улица Партениј Зографски бр 79 
Скопје, со понуда број 02-6266/15 од 2.6.2014 година. 
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2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од Милениум инжинеринг ДОО 
Скокпје, Македонска развојна фондација за претприја-
тија  и ДПТУ Адријатик Консалтинг Група ДООЕЛ 
Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација и достави најповолна 
понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Ехлоечка 
слив на река Треска за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од Милениум инжинеринг ДОО Скопје, Македонска 
развојна фондација за претпријатија  и ДПТУ Адрија-
тик Консалтинг Група ДООЕЛ Скопје е должен да   ре-
гистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друш-
тво треба да биде во форма на Друштво со ограничена 
одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД.  Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од 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 основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа Одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 5.755.944,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/7 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3758. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 52 НА РЕ КА БЕ ЛИЧКА  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Беличка локација  со референтен број 52,  согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен  од:  
ВодоватТ6;  ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ со ЕМБС 5377404 
Охрид ул”7-ми Ноември” бб,   -  ДПТУ Белима РКСС 
ДОО со ЕМБС 6813534 ул. ”7-ми Ноември” бр 187 
Охрид,  - ДПТУ ПЕ-Вреќи со ЕМБС 6131530 ул ”7-ми 
Ноември” бб Лихнида Охрид, ДУПТ Јас и брат ми 2010 
ДООЕЛ, со ЕМБС 6584330  с. Лескоец Охрид,  Отпад 
Дооел увоз извоз Охрид со ЕМБС 5119219 ул Живко 
Чинго бб, Охрид  - ТД  Далвина ДООЕЛ со ЕМБС 
6249990 с.Хамзали Општина Босилово, со понуда  број 
02-6266/8 од 2.6.2014 година.   

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Бе-
лима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреќи, ДУПТ Јас и брат ми 
2010 ДООЕЛ,  Отпад Дооел увоз извоз Охрид, ТД  
Далвина ДООЕЛ ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација и достави 
најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Беличка, 
слив на река  Бржданска за производство на електрич-
на енергија од мали хидроелектрични централи во 
група, како што е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  
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5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДП-
ТУ ПЕ-Вреќи, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ,  От-
пад Дооел увоз извоз Охрид, ТД  Далвина ДООЕЛ   е 
должен да   регистрира друштво во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. Регис-
трираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност ДОО Друштво со огра-
ничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Ак-
ционерско друштво АД.  Висината на основачкиот влог 
во новооснованото друштво треба да изнесува од нај-
малку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД 
при што непаричниот влог не може да учествува со по-
веќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 11.338.500,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/8 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3759. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА  ЛОКАЦИЈА СО  

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 76 НА РЕКА ЉУБАНСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на  ре-
ка Љубанска со референтен број 76  согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 
27.1.2014 година на конзорциумот составен  од Турбо-
инженеринг ДООЕЛ со ЕМБС 4238036 со седиште на 
ул.Александар Македонски бр.8, Скопје и ДГИГ Гео-
хидроинженеринг со ЕМБС 5452619 со седиште на Бу-
левар Јане Сандански бр 114-2/20 Скопје, со  понуда 
бр. 02-6266/33 од 2.6.2014   

2.  Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ 
Геохидроинженеринг Скопје  ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Лубанска 
слив на река Серава за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинже-
неринг  е должен да   регистрира друштво во рок од 30 
дена од денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. 
Регистрираното друштво треба да биде во форма на 
Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво АД.  Висината на основач-
киот влог во новооснованото друштво треба да изнесу-
ва од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 ев-
ра за АД при што непаричниот влог не може да учес-
твува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 3.730.000,00  
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 



 Стр. 16 - Бр. 119                                                                                        7 август 2014 
 

произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/9 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3760. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 308 НА РЕКА ОРЕШКА  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Орешка со референтен број 308,  согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 
27.1.2014 година на Конзорциумот составен од ДТПТ-
ГУ РДЛ Соул, доо увоз - извоз, со ЕМБС 6592570 со 
седиште на ул. Мајка Тереза бр 11,локал 1,  Скопје, со 
понуда бр. 02-6266/36 од 2.6.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен од ДТПТГУ РДЛ Соул, доо Скопје ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа oдлу-
ка е користење на вода од водотекот река Орешка слив 
на река Бабуна за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи во група, како што 
е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен 
од ДТПТГУ РДЛ Соул, доо Скопје  е должен да регис-
трира друштво во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво 
треба да биде во форма на Друштво со ограничена од-
говорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од 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 основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок определен висина од вкупно 6.765.000,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/15 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3761. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЛОКАЦИИ СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ  312, 315, 316 И 317 НА РЕКА  

ВРАНОВСКА И РЕКА ТОПОЛКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користе-

ње на вода за производство на електрична енергија со 
изградба на мали хидроелектрични централи во група 
на  локации со референтен број 312, 315, 316 и 317 на 
река Врановска и река Тополка, согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 
27.1.2014 година на Конзорциумот составен од Конзор-
циум ХидроХолдинг ДОО Скопје со ЕМБС 6946089 и 
седиште на улица Дрезденска бр 15-3/8 Скопје и Енер-
џи деливери солушнс ДОО Скопје со ЕНБС 6822380 и 
седиште на бул.Свети Климент Охридски бр 30. 
Скопје, со понуда  број  02-6266/32 од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен од Конзорциум ХидроХолдинг ДОО 
Скопје, Енерџи деливери солушнс ДОО Скопје ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа oдлу-
ка е користење на вода од водотекот река Врановска, 
Тополка слив на река Вардар за производство на елек-
трична енергија од мали хидроелектрични централи во 
група, како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен 
од Конзорциум ХидроХолдинг ДОО Скопје, Енерџи 
деливери солушнс ДОО Скопје е должен да регистрира 
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето  во 
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да 
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност 
ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно 
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината 
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба 
да изнесува од 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.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа oдлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за 
користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок определен висина од вкупно 40.445.200,00-
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14) изнесува 2% од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/16 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3762. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’’ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИИ СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН БРОЈ 321 И 322 НА РЕКА КЛЕПАЛСКА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Клепалска  со референтен број 321 и 322, 
согласно Oдлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесија за производство на електрична 
енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-
10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот соста-
вен од Минка - ДА  со ЕМБС 5638143 со седиште на ул 
Климент Охридски бб Струмица, -  Енерготек Доо со 
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ЕМБС 6953077 со седиште на Васил Ѓоргов бр 28-3/4 
Скопје Скопје Конзорциум, со понуда број 02-6266/10 
од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен од Минка-ДА Струмица и Енерготек 
Доо Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа oдлу-
ка е користење на вода од водотекот река Клепалска 
слив на Брегалница за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен 
од Минка-ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје е дол-
жен да  регистрира друштво во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното 
друштво треба да биде во форма на Друштво со огра-
ничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одго-
ворност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско 
друштво АД.  Висината на основачкиот влог во новоос-
нованото друштво треба да изнесува од 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.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок определен висина од вкупно 3.506.888,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на  
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат на прагот на електраната час, во секоја година 
на користење. Концесионерот е должен годишниот на-
домест да го плати најдоцна до 15 март во тековната 
година, за претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука.  

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/17 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3763. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА  ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 329 НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Брегалница со референтен број 329, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 
27.01.2014 година на Конзорциумот составен од 
Минка-ДА  со ЕМБС 5638143 со седиште на ул Кли-
мент Охридски бб Струмица,  Енерготек Доо со ЕМБС 
6953077 со седиште на Васил Ѓоргов бр 28-3/4 Скопје, 
со  понуда со број 02-6266/10 од 02.06.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен од Минка-ДА Струмица и Енерготек 
Доо Скопје  ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Брегалница 
слив на река Брегалница  за производство на електрич-
на енергија од мали хидроелектрични централи во 
група, како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен 
од Минка - ДА Струмица и Енерготек Доо Скопје  е 
должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето  во сила на оваа одлука. Регистри-
раното друштво треба да биде во форма на Друштво со 
ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена 
одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционер-
ско друштво АД.  Висината на основачкиот влог во но-
вооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 
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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.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок.Еднократниот на-
доместок определен висина од вкупно 5.776.050,00 де-
нари концесионерот е должен да го плати во рок не по-
долг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 
19/2014) изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот 
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од нај-
поволниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/18 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3764. 
Врз основа на член 29, став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.07.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар, соп-

ственост на Република Македонија - корисник Минис-
терство за финансии и тоа: -објект запишан во Имотен 

лист број 332 на КП. бр.1451, КО Давидово - Гевгелија 
со намена - згради во останато стопанство, Влез -1, Кат 
- ПР, број - 1 со вкупна површина од 1991 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
износ од 4.770,00 денари, утврдена согласно Проценка-
та од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкуп-
ната вредност на целиот објект на износ од 
9.497.433,00 денари или 153.307,00 евра.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 
3.339,00 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се 
доставува до Министерството за финансии во рок од 10 
дена од денот на објавување на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија - 
корисник Министерство за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5% од почетната цена на недвижната 
ствар, односно 332.410,00 денари, со уплата на сметка 
на Буџетот на Република Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигната крајна 
цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање - 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рок за уплата на средствата од најповолната пону-
да изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото 
известување за избор; 
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- рок за враќање на уплатениот депозит за учество 
на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на од-
ржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена 
од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата 
која одлучува по приговорот со решение во рок од пет 
дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: 

www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
Бр. 42-5099/2 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3765. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧК-
АТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО КОШИЦЕ 

 
1. Се отповикува Јан Варга, од местото Почесен 

конзул на Република Македонија во Словачката Репуб-
лика, со седиште во Кошице. 

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

 
Бр. 24/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3766. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
01.08.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРАЊ 

 
1. Се отповикува Јанез Бохорич, од местото Поче-

сен конзул на Република Македонија во Република 
Словенија, со седиште во Крањ . 

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

 
Бр. 28/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3767. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЧЕШКАТА РЕП-
УБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ 

 
1. Се отповикува Јиржи Флидр, од местото Почесен 

конзул на Република Македонија во Чешката Репуб-
лика, со седиште во Храдец Кралове. 

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

 
Бр. 26/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3768. 
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013 и 
163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАН-
БЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програмата за изградба и одржува-

ње на станбениот простор во сопственост на Република 
Македонија за 2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 8/2014 и 104/2014) во Втор 
дел „ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР BO ТЕКОТ НА 2013 ГОДИНА“ 

ГЛАВА I „ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ“ во точката 
1.1. ставот 1 се менува и гласи: 

„Акционерското друштво за изградба и стопанису-
вање со станбен простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката - Скопје на територија на Репуб-
лика Македонија во претходните години има во градба 
вкупно 10 објекти со 499 стана, со вкупна површина од 
34.687,72 м2, деловен простор со површина од 1.856,23 
м2, гаражи со површина од 6.411,84 м2 и 323 подруми 
со површина од 2.105,59 м2.“ 

По точката 1.1 се додава нова точка I.1a која гласи: 
„I.1а Станови за потребите во однос на „Оставин-

ксата постапка за дел од оставнината на ликовниот 
уметник Лазар Личеновски“ 

За потребите во однос на „Оставинската постапка за дел 
од оставнината на ликовниот уметник Лазар Личеновски“ се 
пренаменуваат 2 стана, со вкупна површина од 139,00 м2 и 2 
подруми со вкупна површина од 8,0 м2“. 

2. Прилогот бр.1 се заменува со нов Прилог бр.1, 
кој е составен дел на оваа програма. 

3. По прилогот бр.1 се додава нов прилог бр.1а, кој 
е составен дел на оваа програма. 

4. Прилогот бр.7 се заменува со нов Прилог бр.7, 
кој е составен дел на оваа програма. 

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

 
Бр. 42-5696/2 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3769. 

Врз основа на член 11-а став 1 од Законот за спре-

чување на насилството и недостојното однесување на 

спортските натпревари („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 89/04, 142/08,135/11 и 27/14), ми-

нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕ-

ЧЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ЗАБРАНА ЗА 

ВЛЕЗ И ПРИСУСТВО НА СИТЕ ИЛИ НА ОДРЕ-

ДЕНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И НА ЕВИ-

ДЕНЦИЈАТА ЗА ПОКРЕНАТИТЕ ПОСТАПКИ ЗА  

ПОРАМНУВАЊЕ И ЗА НИВНИОТ ИСХОД 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и начи-

нот на водење на eвиденцијата за лица на кои им е из-

речена прекршочна санкција забрана  за влез и присус-

тво на сите или на одредени спортски натпревари и на 

eвиденцијата за покренатите постапки за порамнување 

и за нивниот исход. 

       

Член 2 

(1) Евиденцијата за лица на кои им е изречена прек-

ршочна санкција забрана  за влез и присуство на сите 

или на одредени спортски натпревари се води харти-

ено, во укоричена книга со А4 формат на чија насловна 

страна е испишан називот „Република Македонија – 

Министерство за внатрешни работи“, а во средината на 

страната е наведен називот на евиденцијата, со страни-

ци со растечка големина, која започнува со реден број 

еден на почетокот на календарската година и завршува 

со редниот број од последно евидентираниот настан во 

календарската година.    

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се 

води според   Образец број 1  кој е даден во Прилог 1 и 

е составен дел на овој правилник. 

(3) Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи 

следните податоци:: Реден број; Датум на евиденти-

рање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Да-

тум и место на раѓање, живеалиште, односно престоју-

валиште; Вид на прекршокот; Број и датум на правос-

илна одлука со која е изречена прекршочната санкција; 

За кои спортски натпревари се однесува забраната; 

Времетраење на забраната за влез и присуство на сите 

или на одредени спортски натпревари и  Припадност 

на навивачка група. 

   

Член 3 

(1) Евиденцијата за покренатите постапки за порам-

нување и за нивниот исход се води хартиено, во укори-

чена книга со А4 формат на чија насловна страна е ис-

пишан називот „Република Македонија – Министер-

ство за внатрешни работи“, а во средината на страната 

е наведен називот на евиденцијата, со страници со рас-

течка големина, која започнува со реден број еден на 

почетокот на календарската година и завршува со ред-

ниот број од последно евидентираниот настан во ка-

лендарската година.    

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се 

води според   Образец број 2 кој е даден во Прилог 2 и 

е составен дел на овој правилник. 

(3)  Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи 

следните податоци: Реден број; Датум на евиденти-

рање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Да-

тум и место на раѓање, живеалиште, односно престоју-

валиште; Вид на прекршокот и датум на сторување; 

Број и датум на платниот налог кој му се издава и Ис-

ходот од постапката.   

 

Член 4 

При исправка на веќе внесен податок во укоричени-

те книги од член 2 став 1 и член 3 став 1 од овој пра-

вилник, истиот се прецртува, на начин што погрешно 

внесениот податок останува видлив. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 12.1-54591/1 Министер 

31 јули  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3770. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник на 

Република Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ   НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ  

НА ВОЗИЛО 

 

Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило ,,Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 

62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11,  84/12, 132/12, 153/12, 59/13, 138/13, 29/14 и 35/14), во  членот 25 ставот 

(2) се менува и гласи: 

„(2) Постапката за единечно одобрување на половни возила од категорија М₁, за кои е поднесена царинска 

пријава за увоз до 31 декември 2014 година, ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог X кој е сос-

тавен дел на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници 

на ЕСЕ за возила.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Постапката за единечно одобрување на половни возила од категорија М₁, за кои е поднесена царинска 

пријава за увоз во период од 1 јануари 2015 година до 30 јуни 2016 година, ќе се врши согласно техничките бара-

ња дадени во Прилог XXVII кој е составен дел на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и 

еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.“ 

Ставовите  (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови   (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10). 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 25-3090/3  

1 август 2014 година Министер за економија, 

Скопје                                                                                                                                          Беким Незири, с.р. 



7 август 2014  Бр. 119 - Стр. 25 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3771. 

Врз основа на член 50 став 4 од Законот за сточарството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 

116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОДОБРЕНИ ИНСТИТУЦИИ 

ЗА ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на одобрени институ-

ции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони. 

 

Член 2 

Регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони се води во форма 

на книга со тврд повез во црвена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хар-

тија.  

На прeдната страна на книгата е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис во бела бо-

ја “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Регистар на одобрени 

институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони ”. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се запишуваат следниве податоци: 

- реден број и страна; 

- назив, седиште и ЕМБС на одобрената институција за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони; 

- број на решение за одобрување на  институцијата за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони; 

- дата на регистрација и 

- други специфични податоци за одобрената институција за добивање и пресадување на јајце клетки и ембри-

они. 

Формата и содржината на регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и 

ембриони се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Регистарот на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки и ембриони се води во пишана 

и/или електронска форма. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.08-5601/4                                                                                                                             Министер за земјоделство, 

24 јули 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                                                                м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3772. 

Врз основа на член 9 став (4) од Законот за  еднок-

ратно отпишување на долговите на граѓаните („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.112/14), ми-

нистерот за труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИСТИГНАТИ БАРАЊА, 

ПРИМЕНИ ПОДАТОЦИ И ДОНЕСЕНИ АКТИ ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТЕН  

ОТПИС 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  содржината и  на-

чинот на водење на евиденцијата за пристигнатите ба-

рања, примените податоци и донесените акти за оства-

рување на правото на еднократен отпис. 

  

Член 2 

(1) Евиденцијата за пристигнатите барања, приме-

ните податоци и донесените акти за остварување на 

правото на еднократен отпис се води електронски  на 

образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој 

правилник. 

(2) Образецот од став (1)  на овој член ги содржи 

следните рубрики: „барање“, „примени податоци “,  

„донесен акт„ и „забелешка„. 

(3)  Во рубриката „барање„ се запишуваат следните 

податоци: 

-  реден број, 

-  архивски број и датум, 

-  име и презиме, 

-  улица и број, 

- место, 

- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и 

- основ. 

(4)  Во рубриката „примени податоци „ се запишу-

ваат примените податоци од институции и од довери-

тели, и тоа од: 

1) Институции кои доставуваат податоци: 

-  Агенција за вработување на Република Македо-

нија (АВРМ), 

-  Управа за јавни приходи (УЈП), 

- Агенција за катастар и недвижности  (АКН),  

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија (ФПИОМ), 

- Центар за социјална работа (ЦСР). 

2) Доверители кои доставуваат податоци: 

-  друштво за испорака  на електрична енергија, 

- деловно банки, 

- Македонска Радио Телевизија и 

- друштво за испорака на топлинска енергија. 

(5) Во рубриката „донесен акт„ се запишува донесе-

ниот акт по барањето (позитивен/негативен) од страна 

на Комисијата за постапување по барањата за еднок-

ратно отпишување на долговите на граѓаните и тоа: 

-  одлука број и датум на донесувањето, 

-  известување број и датум на донесувањето. 

(6) Во рубриката „забелешка“ се прибележуваат си-

те дополнителни податоци во врска со барањето, при-

мените податоци, донесениот акт и извршени промени.    

 (7) Секоја страница на евиденцијата  се означува со 

реден број, а страната 1 се повторува додека не се запи-

шат сите барања поднесени во предвидениот рок. 

 

Член 3 

(1)  Од страна на министерот за труд и социјална 

политика се овластува лицето кое ги внесува податоци-

те во евиденцијата. 

(2)  Исправка на веќе внесен податок во евиденција-

та се врши само од страна на овластеното лице од став 

(1) на овој член, на начин што се прецртува зборот кој 

што се брише или менува, така што погрешно внесени-

от податок да остане читлив.   

(3) Кога се врши исправка на веќе внесен податок 

во евиденцијата, во рубриката „забелешка„ се запишу-

ва ден месец и година на извршената промена, како и 

причината за промената. 

 

Член 4 

  Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-6358/1 Министер 

4 август 2014 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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3773. 

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за еднок-

ратно отпишување на долговите на граѓаните (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.112/14), ми-

нистерот за труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО  

ЗА ЕДНОКРАТЕН ОТПИС  НА ДОЛГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата  и сод-

ржината на образецот на барањето за остварување на 

правото на еднократен отпис на долг. 

 

Член 2 

(1) Барањето за остварување на правото на еднокра-

тен отпис на долг се поднесува на Образец:„Барање за 

остварување на право на еднократен отпис на долг„ 

БОПЕОД кој се печати на хартија во бела боја со А-4 

формат. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

содржи: 

1. Примател на барањето - преку ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа до Министерство за 

труд и социјална политика;  

2. Наслов на барањето: „Барање за остварување на 

право на еднократен отпис на долг“;  

3. Податоци за подносителот на барањето: 

- име, и презиме,  

- ден, месец и година на раѓање,  

- место на раѓање,  

- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),  

- адреса на живеење,  

- државјанство;  

4. Основ за поднесување на барањето - корисник на 

социјална парична помош или постојана парична по-

мош, невработено лице евидентирано во Агенција за 

вработување на Република Македонија како невработе-

но лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци, 

и лице изложено на социјален ризик поради смрт, ин-

валидитет или потешка болест;  

5. Долг што се отпишува за: електрична енергија, 

топлинска енергија  радиодифузна такса, кредитни кар-

тички во банка/штедилница, трансакциска сметка во 

банка и потрошувачки кредит во банка/штедилница; 

 6. Прилози кон барањето кои ги доставува подно-

сителот на барањето, и тоа:   

-копија од лична карта, за себе и за брачниот дру-

гар,  

-извод од матична книга на венчани,  

- извод од матична книга на умрените доколку дол-

гот е по основ на смрт ма брачен другар, 

- медицинска документација доколку долгот е по 

основ на болест, 

- копија од последната фактура за топлинска и/или 

електрична енергија, доколку долгот е за искористена 

електрична или топлинска енергија, 

- договор за закуп и други докази од кои може да се 

утврди дека корисникот на електрична или топлинска 

енергија не е директен носител на долгот, доколку дол-

гот е за искористена електрична или топлинска енерги-

ја од лице кое не е директен носител на долгот и  

- писмена согласност на подносителот на барањето 

и неговиот брачен другар за обезбедување на податоци 

од доверителот и од надлежните институции за цели на 

спроведување на постапката; 

7. Датум и место на поднесување на барањето;  

8. Потпис на подносителот на барањето и  

9. Потпис на службено лице кое го примило бара-

њето. 

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член е 

даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-6359/1 Министер 

4 август 2014 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3774. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 

4.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ни-

кола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, Скопје, му се 

одобрува користење на повластена тарифа на електрич-

на енергија произведена од фотонапонската електро-

централа „РАЛЕВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 

49,68 kW и со локација на КП бр.1226/43, ГП бр.55, 

м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир 

Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-

диште на ул. Никола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Кар-

пош, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV158; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала: „РАЛЕВ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 

бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала : „РАЛЕВ 

СОЛАР“, УП1 бр. 08-102/13 од 29.07.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-

цијата на фотонапонската електроцентрала „РАЛЕВ 

СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа 

од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-142/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3775. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТ-

РОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, за користење на пов-

ластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 4.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на 

ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци, му се одобрува користење 

на повластена тарифа на електрична енергија произве-

дена од фотонапонската електроцентрала „ПЕТРОВ 

СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со ло-

кација на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, 

КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште Друштвото за трговија, производ-

ство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со 

седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV159; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала: „ПЕТРОВ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 

бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  
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- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала : „ПЕТ-

РОВ СОЛАР“, УП1 бр. 08-103/13 од 29.07.2013 година, 

односно во зависност од инсталираната моќност и ло-

кацијата на фотонапонската електроцентрала „ПЕТ-

РОВ СОЛАР“ се одобрува користење на повластена та-

рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-144/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3776. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ 

СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за користење на 

повластена тарифа на електрична енергија произведена 

од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-

на на ден 4.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕ-

МИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 

на ул Железничка бр.40/6, Скопје, му се одобрува ко-

ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од фотонапонската електроцентрала 

„ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ со инсталирана моќност 

од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, 

КО Говрлево, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија и услуги на големо и 

мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-125; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Со-

пиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 69.080 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 

ПРЕМИУМ СОЛАР“, УП1 бр. 08-164/12 од 14.06.2013 

година, односно во зависност од инсталираната моќ-

ност и локацијата на фотонапонската електроцентрала 

„ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ се одобрува користење 

на повластена тарифа од 16 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-146/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3777. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за трговија, производство и услуги РАЛЕВ 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 го-

дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-

ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ни-

кола Парапунов, бр.27 Л/1-48 - Карпош, му се издава 

решение за стекнување на статус на повластен произ-

водител на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија за фотонапонската електро-

централа „РАЛЕВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 

49,68 kW и со локација на КП бр.1226/43, ГП бр.55, 

м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир 

Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштвото за трговија, произ-

водство и услуги РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул. Никола Парапунов, бр. 27 Л/1-48 - Кар-

пош; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-158; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „РАЛЕВ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1226/43, ГП бр.55, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

04.08.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-141/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3778. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за трговија, производство и услуги ПЕТ-

РОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, за издавање на реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија, на седницата одржана на ден 4.8.2014 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-

ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на 

ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци, му се издава решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПЕТ-

РОВ СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и 

со локација на КП бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова 

Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ПЕТРОВ СОЛАР ДООЕЛ Кавадарци, со 

седиште на ул. ЈНА, бр.26, Кавадарци; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-159; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ПЕТРОВ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1226/44, ГП бр.54, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

4.8.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-143/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3779. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 

17, став 1 од Правилникот за повластени производите-

ли на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ 

СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на ре-

шение за стекнување на статус на повластен произво-

дител на електрична енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 

4.8.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-

ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕ-

МИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 

на ул Железничка бр.40/6, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“ со инсталирана моќност 

од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, 

КО Говрлево, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија и услуги на големо и 

мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

со седиште на ул Железничка бр.40/6, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-125; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФВЕЦ ПРЕМИУМ СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр. 904/1, 905/1 и 906, КО Говрлево, Општина Со-

пиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 

kW (216 панели со моќност на панел од 230 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 69.080 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

4.8.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-145/14  

4 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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