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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3131. 
Врз основа на член 69, ставови (4) и (5) од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.11.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 
ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ  НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  

НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за начи-
нот и постапката на вршење на официјалните контроли  
на производите од животинско потекло наменети за ис-
храна на луѓето, бр. 15-1174/5 од 23.8.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5616/1 Заменик на претседателот 

7 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3132. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.10.2017 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ут-

врдување на градби од посебен интерес заради изра-
ботка на урбанистичко планска документација, бр. 42-
12557/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/2016). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5747/1 Заменик на претседателот 

19 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

3133. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.11.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  ТРГОВИ-
ЈА И УСЛУГИ „МХИ ТОПОЛКИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Македонија 
по пат на непосредна спогодба, на Друштвото за произ-
водство,  трговија и услуги „МХИ Тополки“ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште во Скопје-Центар, бул. „Свети Кли-
мент Охридски“ бр.30, за градежното земјиште во 
вкупна површина од 2.789 м2, и тоа: 

- КП.бр.66/3 КО Г. Врановци со површина од 21 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.77/5 КО Г. Врановци со површина од 22 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.77/6 КО Г. Врановци со површина од 12 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.77/7 КО Г. Врановци со површина од 22 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.77/8 КО Г. Врановци со површина од 22 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.77/9 КО Г. Врановци со површина од 14 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.88/4 КО Г. Врановци со површина од 22 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.88/5 КО Г. Врановци со површина од 22 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.529/4 КО Г. Врановци со површина од 634 
м2, запишана во Имотен лист бр.10116; 

- КП.бр.525/2 КО Г. Врановци со површина од 61 
м2, запишана во Имотен лист бр.10; 

- КП.бр.527/2 КО Г. Врановци со површина од 
1.651 м2, запишана во Имотен лист бр.10 и 

- КП.бр.83/2 КО Г. Врановци со површина од 10 м2, 
запишана во Имотен лист бр.10127, 

согласно Проект за инфраструктура за линиска ин-
фраструктурна градба мала хидроелектрична централа  
Врановска со реф.бр.312 и придружни објекти, со 
тех.бр. 528/14 од јануари 2016 година изработен од 
БИЛД Д.О.О.Е.Л. –Извоз-Увоз Скопје, а одобрен-заве-
рен со Потврда за заверка под Уп1 Бр.13-4 од 9.2.2016 
година од Општина Чашка, за изградба на мала хидрое-
лектрична централа. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-6295/1 Заменик на претседателот 

7 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3134. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на 

следните движни ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Државна из-

борна комисија.  
 

Член 3 
Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука. 
 

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

Македонија“. 
 

        Бр. 44-6502/1                                        Заменик на претседателот 
7 ноември 2017 година                                          на Владата на Република 
            Скопје                                             Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3135. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар со следните карактеристики: 

- вид на опрема: Климауред, 
- марка: Fujitsu,  
- модел: ASY 9R, 
- година на производство: 2000,  
- сериски број на внатрешна единица: 4112946, 
- сериски број на надворешна единица: 4114377 и 
- инвентарен број: 5759. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Министерството 
за локална самоуправа. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за локална самоуправа, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-6503/1 Заменик на претседателот 

7 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3136. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за финансии му престанува користењето на 
следните движни ствари: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Министерство-
то за труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за труд и социјална политика, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од членот 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-6504/1 Заменик на претседателот 

7 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3137. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.11.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СОРА-
БОТКА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Совет за соработка 

помеѓу Владата на Република Македонија и граѓански-
от сектор („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.98/16), во насловот зборовите „помеѓу Владата на 
Република Македонија и“ се заменуваат со зборовите 
„со и развој на“. 

 
Член 2 

Во членот 1 зборовите „помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Владата) и“ 
се заменуваат со зборовите „со и развој на“, а по зборо-
вите  „на Владата“ се додаваат зборовите „на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Владата)“. 
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Член 3 
Во членот 2 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Советот ги врши следните работи: 
- ја следи и анализира јавната политика која се од-

несува и/или влијае на граѓанскиот сектор; 
- иницира донесување на нови или изменување и 

дополнување на постојните прописи за унапредување 
на правната и институционалната рамка за делување на 
организациите; 

- дава мислење по предлози на закони, стратегии, 
програми и други правни акти кои се однесуваат или вли-
јаат на развојот и на делувањето на граѓанскиот сектор; 

- го поттикнува унапредувањето на соработката и 
градењето на партнерски односи на Владата и органите 
на државната управа со граѓанскиот сектор;  

- учествува во подготовката и го следи спроведува-
њето на Стратегијата за соработка на Владата со гра-
ѓанскиот сектор и Акцискиот план за спроведувањето 
на Стратегијата;  

- дава мислење на годишно ниво за реализација на 
Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот 
сектор; 

- ја следи и анализира вклученоста на организации-
те во процесот на креирање на јавната политика преку 
доставените извештаи за спроведени консултации од 
страна на органите на државната управа и дава препо-
раки за нејзино унапредување; 

- дава предлози при планирањето на областите и 
специфичните приоритети за финансирање на актив-
ности на организациите од Буџетот на Република Ма-
кедонија;  

- ги разгледува годишните извештаи на Владата и 
органите на државната управа за финансираните прог-
рами и проекти на организациите и дава препораки; 

- разгледува предлози на организации и зазема ста-
вови по прашањата од негова надлежност; 

- усвојува годишен извештај за својата работа за 
претходната година, што го објавува на веб страната на 
Генералниот секретаријат - организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор и го доставува до Вла-
дата и јавноста за информирање.“. 

 
Член 4 

Во член 3 во ставот (1) бројот „27“ се земенува со 
бројот „31“. 

Во ставот (2), во воведната реченица, бројот „14“ се 
заменува со бројот „15“, по зборот „управа,“ се додаваат 
зборовите „на работно место од категорија Б – раководни 
административни службеници согласно Законот за адми-
нистративни службеници,“, по зборот „област“ се додава-
ат зборовите „и познавање на граѓанскиот сектор“. 

Пред алинејата 1 се додава нова алинеја, која 
гласи:. 

„- Министерството за внатрешни работи;“ 
Во ставот (3), во воведната реченица, бројот „13“ се 

заменува со бројот „16“. 
Алинејата 6 се менува и гласи: 
„- млади“. 
Во алинејата 8 зборовите „и родова еднаквост“ се 

бришат. 
По алинијата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи: 
„ - родова еднаквост;“. 
Во алинејата 9, која станува алинеја 10, зборовите 

„и унапредување на квалитетот на живеењето“ се бри-
шат. 

Во алинејата 13, која станува алинеја 14, точката се 
заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 
алинеи 15 и 16 , кои гласат: 

„- спорт и 
- ЕУ интеграции и политики.“ 
Во ставот (5) точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите „со право на уште еден избор.“. 

Член 5 
Во член 5 став (1) во алинејата 5 зборот „две“ се заме-

нува со зборот „три“, а по зборот „кандидат,“ се додаваат 
зборовите „членувале во мрежи или платформи или учес-
твувале во активности за мониторинг, застапување или ло-
бирање за унапредување на граѓанскиот сектор или“. 

Во став (2) во алинејата 2 зборовите „како експерти“ и 
„мрежи или платформи“ се бришат, по зборот „групи,“ се 
додаваат зборовите „иницирање и учество во процеси за 
застапување“, точката се заменува со точка и запирка и се 
додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат: 

„ - да не се членови на органи на политички партии; 
- да не се избрани или именувани лица; 
- да не се вработени во орган на државната уп-

рава.“. 
 

Член 6 
Во член 6 во ставот (3) алинејата 4 се брише. 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
„- извештај за работата со цели, активности, резултати 

и извори на финансирање во последните три години;“. 
Алинејата 7 се менува и гласи: 
„- мотивациско писмо од кандидатот со листа на 

приоритетни прашања за развој на граѓанскиот сектор 
и план за координација и комуникација со граѓанските 
организации во областа за која се предлага.“ 
 

Член 7 
Во член 7 во ставот (2) по зборот „документи“ се 

додаваат зборовите „за секој пријавен кандидат“. 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:  
„(8) Повторното распишување јавен повик од ста-

вот (7) на овој член не претставува пречка за назначу-
вање на членовите и работа на Советот доколку Листа-
та на кандидати содржи кандидати во најмалку 12 об-
ласти на дејствување од член 3 став (3) од оваа одлука. 

Ставот (8) станува став (9). 
 

Член 8 
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 

 
„Член 7-а 

(1) При изготвување  на извештајот и листата на 
кандидати од членот 7 ставови (1) и (5) на оваа одлука 
за избор на членови на првиот состав на Советот, освен 
Генералниот секретаријат на Владата – организациона 
единица за соработка со граѓанскиот сектор присуству-
ваат и двајца претставници на организациите поканети 
од Генералниот секретаријат на Владата. 

(2) При изготвување  на извештајот и листата на 
кандидати од членот 7 ставови (1) и (5) на оваа одлука 
за  избор на нови членови на Советот освен Генерални-
от секретаријат на Владата–организациона единица за 
соработка со граѓанскиот сектор, присуствуваат и 
двајца членови на Советот од редот на организациите 
од претходниот состав.“ 
 

Член 9 
Во член 9 во ставот (1), по алинејата 3 се додава но-

ва алинеја 4, која гласи: 
„- престанување на исполнетоста на условите од 

членот 5 став (2) од оваа одлука;“. 
 

Член 10 
Во членот 10 по зборот „претседателот“ се додаваат 

зборовите „или член“. 
 

Член 11 
Во член 11 во ставот (2) се додава нова алинеја 1, 

која гласи: 
„- се грижи за обезбедување на услови за работа на 

Советот;“. 
Во алинејата 3, која станува алинеја 4, по зборот „Сове-

тот“ се ставa запирка и се додаваат зборовите „ги објавува 
дневниот ред и записниците од седниците на Советот“. 
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Член 12 
Во членот 12 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Членовите на Советот од редот на организациите со седиште надвор од Скопје имаат право на надомест 

на патните трошоци за присуство на седниците на Советот во висина на реалните  трошоци за јавен превоз.“ 
 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр. 44-6604/1                                 Заменик на претседателот 
7 ноември 2017 година                                  на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3138. 
Врз основа на член 14-к став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16 и 
120/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.11.2017 година, донесе   

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПОДНЕСЕНО 
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено 
стручно мислење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16), членот 3 се менува и гласи: 

„Надоместокот за дадено стручно мислење изнесува: 
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Член 2 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија“.   

 
      Бр. 44-6163/1                              Заменик на претседателот 
7 ноември 2017 година                               на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3139. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ  

КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.10.2017, година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Стајковци-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Центар за катастар на 

недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Стајковци-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Стајковци-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија“. 

 

         Бр. 0916-27291/1  

30 октомври 2017 година          в.д. Директор, 

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3140. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 

41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 

189/16) и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-

вајќи по барањето за менување на лиценца за вршење 

на енергетска дејност трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) и 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), УП1 бр.11-287/14 од 4.10.2017 

година на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница, на седница-

та одржана на 10.11.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ- ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) И  

ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 

 

1. Лиценца за вршење на енергетска дејност тргови-

ја на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива наменети за транспорт – трговија на го-

лемо со Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија со Одлука УП1 бр. 11-287/14 од 

11.2.2015 година, изменета со Одлука УП1 бр.11-

287/14 од 21.7.2017 година, („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 21/15 и 102/17), се менува по 

барање на носителот на лиценцата поради зголемување 

на капацитетите и проширување на дејноста. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 

V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, се ут-

врдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-

рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 

V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95,“ кој што 

е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-287/14  

10 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-

ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 

ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУ-

РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И  

ЕУРОСУПЕР БС 95 

 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги ДАДИ 

ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница, со седиште на ул. 

„НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ЈАКИ-

МОВО ВИНИЦА“, Република Македонија.  
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

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

лемо Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 

Еуросупер БС 95. 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

11 февруари 2015 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

11 февруари 2025 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 47.03.1/15.2/17.2/17 

 

7. Број на деловниот субјект – 6902952 

 

8. Единствен даночен број – 4005013503660 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 

БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, 

заради натамошна продажба на трговци, преработува-

чи или потрошувачи во земјата и странство. 

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност трговија на го-

лемо на Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

ќе се користат 4 резервоара со волумен од по 60м3, ме-

ѓусебно поврзани два по два, вкупно 2 по 120 м3. Ре-

зервоарите се наоѓаат во Виница на КП.бр.8378 што се 

води на Имотен лист 7258 за КО Виница и се сопстве-

ност на Друштвото за производство, трговија и услуги 

ДАДИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Јакимово, Виница, а се 

закупени од страна на Друштво за производство, трго-

вија и услуги ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово, Виница.  

За вршење на енергетската дејност трговија на го-

лемо на Еуросупер БС 95 ќе користат 3 подземни ре-

зервоари од 50 m³ меѓусебно поврзани. Резервоарите се 

наоѓаат во Скопје на ул. Фјодор Достоевски бр.72А 

Скопје, согласно Имотен лист 102685 и Имотен лист 

102567 за КО Ѓорче Петров 4-Влае. Резервоарите Бара-

телот ги има земено под закуп, а истите се сопственост 

на физички лица со пренесено право на непречено уп-

равување на Друштвото за трговија, производство и 

градежништво БОМАК Владо ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 

со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еу-

росупер БС 95, во секое време да ги исполнуваат про-

пишаните минимално-техничките услови за вршење на 

дејноста.   

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 

склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 

прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 

на расположивиот капацитет за складирање на нафтени 

деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во 

рок од 30 дена по настаната промена. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-

вија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 

1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, носителот на лиценцата 

може да ја врши на територијата на Република Македо-

нија и во странство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-

вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-

ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, живо-

тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 
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- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-

гетските пазари. 

 

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на претпри-

јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-

бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 

приходите и расходите со резултатите од работењето, 

како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 

БС (Д-Е V), Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Еуросупер БС 95, 

во текот на извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

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

вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 
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17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

3141. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 50 став 1 алинеја 1 и член 51  од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 

33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.07-

01/15 од 26.10.2017 година на Друштвото за производ-

ство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидро-

електрани Скопје, за престанување на лиценца за врше-

ње на енергетска дејност производство на електрична 

енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „ОРАО-

ВИЧКА“ со реф.бр.304, на седницата одржана на 

10.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-

ни Скопје за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија од мала хидроелектрана 

МХЕЦ „ОРАОВИЧКА“ со реф.бр.304, со евидентен 

број ЕЕ-229.01.1/15 издадена од Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија со Одлука 

УП1 бр.07-01/15 од 2.3.2015 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.32/15), престанува по ба-

рање на носителот на лиценцата. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-01/15  

10 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3142. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 50 став 1 алинеја 1 и член 51  од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 

33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.07-

102/15 од 26.10.2017 година на Друштвото за производ-

ство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидро-

електрани Скопје, за престанување на лиценца за врше-

ње на енергетска дејност производство на електрична 

енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „РЕЧАНСКА“ 

со реф.бр.29 на седницата одржана на 10.11.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-

ни Скопје за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија од мала хидроелектрана 

МХЕЦ „РЕЧАНСКА“ со реф.бр.29, со евидентен број 

ЕЕ-249.01.1/15 издадена од Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 

бр.07-102/15 од 25.9.2015 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.167/15), престанува по ба-

рање на носителот на лиценцата. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-102/15  

10 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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