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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3365. 
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 и 196/15) и член 

8 став (6) од Законот за технолошки индустриски раз-

војни зони („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 

41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 

30/16) Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана на 26.7.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-

ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-

ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА 

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

212/15) во член 1 зборовите: „Друштво за производ-

ство, трговија, преработка и услуги Јуроп Шок Абсор-

берс ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје“ се замену-

ваат со зборовите: „Друштво за производство, трговија, 

преработка и услуги Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ 

Илинден, со седиште во Илинден“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5276/1 Заменик на претседателот 

26 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3366. 

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 и 196/15) и член 

8 став (6) од Законот за технолошки индустриски раз-

војни зони („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 

41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 

30/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-

ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-

ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА  

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

152/14) во член 1 зборовите: „Друштво за производ-

ство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје“ се 

заменуваат со зборовите: „Друштво за производство, 

трговија и услуги МАКДИА ДОО Илинден“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5288/1 Заменик на претседателот 

26 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3367. 

Врз основа на член 29 став (6) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 

електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 163/13, 146/15 и 

39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАКО СУБЈЕКТ КОЈ САМОСТОЈНО ОБЕЗБЕДУВА ПОСТАПУВАЊЕ СО 

ОТПАДНА ОПРЕМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за регистрација во евиденцијата на 

производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема.  

 

Член 2 

Потврдата за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува поста-

пување со отпадна опрема се изработува во А4 формат во печатена форма (во понатамошниот текст: пот-

врдата). 

Потврдата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: 

- правен основ врз основа на кој се издава потврдата; 

- назив на потврдата;  

- назив на правното лице – производител на отпадна опрема, регистриран во евиденцијата на производите-

ли како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема; 

- број и датум на дозволата за постапување со отпадна опрема; 

- категорија на електрична и електронска опрема; 

- место и датум на издавање на потврдата и 

- место за печат и потпис.  

Формата и содржината на потврдата  од ставот 1 од овој член се дадени во Прилог  кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен  весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

      Бр. 13 – 2225/3 Министер за животна средина 

 13 јули 2016 година и просторно планирање, 

          Скопје Башким Амети, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3368. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 22.7.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Снежанка Ѓорѓиева, судија на Основниот суд Струми-

ца поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.  

 

Бр.02-1227/2 Судски совет 

22 јули 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

3369. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 22.7.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Јован Лазарески, судија на Основниот суд Скопје 1 

Скопје  поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.  

 

Бр.02-1268/1 Судски совет 

22 јули 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

3370. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 22.7.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Зденка Сибиноска, судија на Основниот суд Скопје 2 

Скопје поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.  

 

Бр.02-1269/1 Судски совет 

22 јули 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3371. 

 Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-

РАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИ-

ВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕД-

СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД 

ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД 

МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ 

ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на го-

веда и диви преживари, семе од говеда, говедско 

месо, производи и преработки од говедско месо, 

млеко и производи од млеко од говеда, како и нус-
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производи од говеда во Република Македонија од 

Република Грција („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 163/15, 14/16, 129/16 и 134/16), во 

членот 1 став 2 по алинејата 1 се додава една нова 

алинеја 2 која гласи: 

“-Ачаиа,“. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 177/9 Директор на Агенцијата 

22 јули 2016 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3372. 

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Зако-

нот 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 и 53/16) и член 8, 

став 1 од Правилникот за повластени производители 

на електрична енергија од обновливи извори на енер-

гија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по ба-

рањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 

Скопје за издавање на привремено решение за стекну-

вање на статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 27.7.2016 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 

Скопје, со седиште на ул. „Гемиџиска“ бр.40, Скопје, 

му се издава решение за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за хидро-

електроцентралата „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“, со планирана 

моќност од 1.600 kW и со локација во КО Трстеник, 

Општина Росоман (согласно Договор за јавно приватно 

партнерство за јавна работа за изградба на две мали 

хидроелектрани „МХЕЦ ТИКВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИК-

ВЕШ 2“ склучен помеѓу Водостопанство Тиквеш со 

бр.05-750/52 од 6.11.2015 година и Друштвото за про-

изводство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕР-

ГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје со бр.03-1 од 

6.11.2015 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИК-

ВЕШ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Гемиџиска“, 

бр.40, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-221; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 

Трстеник, Општина Росоман; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1.600 

kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 9.236.827 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно Договор за јавно приватно 

партнерство за јавна работа за изградба на две мали 

хидроелектрани „МХЕЦ ТИКВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИК-

ВЕШ 2“ склучен помеѓу Водостопанство Тиквеш со 

бр.05-750/52 од 6.11.2015 година и Друштвото за про-

изводство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕР-

ГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје со бр.03-1 од 

6.11.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

6.11.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“, 

со планирана моќност од 1.600 kW и со локација во 

КО Трстеник, Општина Росоман (согласно Договор 

за јавно приватно партнерство за јавна работа за из-

градба на две мали хидроелектрани „МХЕЦ ТИК-

ВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“ склучен помеѓу Во-

достопанство Тиквеш со бр.05-750/52 од 6.11.2015 

година и Друштвото за производство на електрична 

енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО 

Скопје со бр.03-1 од 6.11.2015 година), треба да би-

де пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 

на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 
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5. Носителот на ова решение е должен да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија за секоја статусна промена 

и/или промена на техничко-технолошките каракте-

ристики на електроцентралата, наведени во ова ре-

шение, согласно член 11 од Правилникот за повлас-

тени производители на електрична енергија од об-

новливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија го доставува ова решение до 

барателот, Операторот на пазарот на електрична 

енергија и до Агенцијата за енергетика на Република 

Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-48/16  

27 јули 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3373. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија, врз основа на член 151, став 5 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

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

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

член 8, став 1 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи изво-

ри на енергија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство на 

електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО 

увоз-извоз Скопје за издавање на привремено реше-

ние за стекнување на статус на повластен произво-

дител на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 27.7.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз 

Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“, бр.11, лок. 

1, Скопје, му се издава решение за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи изво-

ри на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 

ОРЕШКА реф. бр.308“, со планирана моќност од 924 

kW и со локација реф.бр.308 на водотекот на река 

Орешка, КО Ореше, Општина Велес (согласно Дого-

вор за концесија за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од мали хидроелектрич-

ни централи за МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308 склучен 

помеѓу Министерството за животна средина и прос-

торно планирање со бр.11-4176/1 од 4.5.2015 година 

и Друштвото за производство на електрична енерги-

ја РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје 

со бр.04-06 од 7.5.2015 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО 

увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“, 

бр.11, лок. 1, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-222; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 

реф.бр.308 на водотекот на река Орешка, КО Ореше, 

Општина Велес; 

- планирана моќност на електроцентралата: 924 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.200.000 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде 

пуштена во употреба: согласно Договор за концесија 

за користење на вода за производство на електрична 

енергија од мали хидроелектрични централи за 

МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308 склучен помеѓу Минис-

терството за животна средина и просторно планира-

ње со бр.11-4176/1 од 4.5.2015 година и Друштвото 

за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ 

ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.04-06 од 

7.5.2015 година; 
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- датум на престанок на важење на ова решение: 

4.5.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОРЕШКА 

реф.бр.308“, со планирана моќност од 924 kW и со ло-

кација реф.бр.308 на водотекот на река Орешка, КО 

Ореше, Општина Велес (согласно Договор за концесија 

за користење на вода за производство на електрична 

енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ 

ОРЕШКА реф.бр.308 склучен помеѓу Министерството 

за животна средина и просторно планирање со бр.11-

4176/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производ-

ство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ 

ДОО увоз-извоз Скопје со бр.04-06 од 7.5.2015 година), 

треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 

точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 

     5. Носителот на ова решение е должен да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија за секоја статусна промена 

и/или промена на техничко-технолошките каракте-

ристики на електроцентралата, наведени во ова ре-

шение, согласно член 11 од Правилникот за повлас-

тени производители на електрична енергија од об-

новливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-51/16  

27 јули 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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