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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3041. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11 и 44/12) и член 17 став 3 од 
Законот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 
НА ЦРНА РЕКА И УЧЕСТВО ВО ЈАВНО ПРИВАТНО  

ПАРТНЕРСТВО СО АД ЕЛЕМ 
 

Член 1 
Доделувањето на концесија за користење на вода за 

производство на електрична енергија и моќност која ќе 
се користи за задоволување на потребите на електрич-
на енергија, а особено во времето на врвните оптовару-
вања, посебно во зимската сезона и високите дневни 
оптоварувања е особено енергетски и економски зна-
чајно. 

Концесијата за користење на водата за производс-
тво на електрична енергија од хидроелектрични цен-
трали покрај енергетското ќе има и големо значење за 
обезбедување на поголем проток на Црна Река во лет-
ниот сушен период со што ќе се овозможи наводнува-
ње на земјоделските површини во долината на реката 
Вардар и Тиквешијата. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделување на 
концесијата се: 

- зголемување на производството на електрична 
енергија и 

- подобрување на сигурноста во снабдувањето со 
електрична енергија. 

 
Член 3 

Предмет на концесија е доделување на концесија за 
користење на  вода за производство на електрична 
енергија од хидроелектрични централи на Црна Река. 

 
Член 4 

Основен услов за доделување на концесијата е из-
браниот понудувач да склучи договор за јавно приват-
но партнерство со АД ЕЛЕМ за користење на вода за 
производство на електрична енергија, да изгради хи-
дроелектрични централи на Црна Река согласно специ-
фикациите во тендерската документација за доставува-
ње на понуди, истите да ги управува, и по завршување 
на концесискиот период да ги пренесе на Република 
Македонија.  

Најповолниот понудувач, под услови и на начин 
определени со тендерската документација, ќе основа 
правно лице кое како концесионер ќе го склучи догово-
рот за концесија за користење на  вода за производство 
на електрична енергија од хидроелектрични централи 
на Црна Река. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на концесија за користе-
ње на вода за производство на електрична енергија од 
хидроелектрични централи на Црна Река ќе биде спро-
ведена во рок од 18 месеци од денот на формирањето 
на Комисија за спроведување на постапката.  

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од хидроелектрични централи 
на Црна Река, Владата на Република Македонија по 
предлог на министерот за животна средина и простор-
но планирање формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок 8 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација и јавниот повик, вклучувај-
ќи го и нацрт договорот за концесија. Владата на Ре-
публика Македонија на предлог на министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање ја одобрува тен-
дерската документација.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за користење на вода за про-
изводство на електрична енергија од хидроелектрични 
централи на Црна Река, Комисијата од став 2 на овој 
член, во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик сог-
ласно Законот за концесии и јавно приватно партнерс-
тво.  

 
Член 6 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 5.000 евра во денар-
ска противвредност. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 41-7910/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

3142. 
Врз основа на член 275 став (7) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија”, бр. 43/12), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СУДСКО-МЕ-
ДИЦИНСКАТА ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНО ЛИЦЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на тро-
шоците за судско-медицинска обдукција на умрено ли-
це. 

Член 2 
Висината на трошоците за судско-медицинска об-

дукција на умрено лице се дадени во прилог кој е со-
ставен 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. 07-7079/5  

15 октомври 2012 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3143. 
По извршеното проверување, на изворниот текст на 

Одлуката за  менувачки работи ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 127/12), утврдено е дека е 
направена техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКА ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 127/12)  

1.Во Одлуката за менувачки работи („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 127/12), во точка 9, 
став 2 после зборот: „добивање“ се додаваат зборовите: 
„дозвола за вршење на менувачки работи издадено од 
Народната банка“. 

 
И. бр. 02-15/X-2/2012/2  
17 октомври 2012 година Од Народната банка 

Скопје на  Република Македонија 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3144. 

Врз основа на член 88 став 3 и член 191 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011) Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 5.10.2012 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД Скоп-

је, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот 
на ова Решение, да изврши измена на Анекс 2 Правила 
за организирање на јавна берзанска аукција на акции во 
сопственост на државата од Правилата за тргување на 
Македонска берза АД Скопје со додавање на став 2 во 
потточка 3.5 кој ќе гласи: 

 “Во случаите кога Народната банка на Република 
Македонија, друг овластен државен орган или регула-
торен орган (тело) се јавува како продавач, јавната бер-
занска аукција ќе се смета за успешна ако на неа како 
купувач се јавува најмалку едно лице кое добило прет-
ходна согласност од Народната банка на Република 
Македонија, друг овластен државен орган или регула-
торен орган (тело) во согласност со закон.” 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 
по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави 
до Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија пречистен текст на Анекс 2 од Правилата за 
тргување на Македонска берза АД Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-215 Комисија за хартии од вредност 

 5 октомври 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3145. 
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република  Македо-
нија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 
74/2012), Управниот  одбор  на  Агенцијата  за  ката-
стар  на недвижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРЕМЕР И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ  

ОД ПРЕМЕРОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за премер и обработка на подато-

ците од премерот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/2011 и 42/2012),  во член 11 став (4) по 
зборот :„трафостаници“ се додаваат зборовите :„ и еле-
ктронските  комуникациски мрежи и средства (антен-
ски столбови на земја).“ 

  
Член 2 

Во член 19  став (3) по зборот:„земјата,“ се додаваат 
зборовите: „електронските комуникациски мрежи и 
средства,“. 

 
Член 3 

Во членот 20 во насловот : „Инфраструктура“ по 
точката : „Е1 - комунална инфраструктура“ се додаваат 
две алинеи кои гласат: 

„- Е1 екоз 1  - електронска комуникациска опрема 
на земја 

- Е1 екозг 2  - електронска комуникациска опрема 
на зграда“. 

Во  точката: „Е2- комунална супраструктура“ по 
алинејата  три се додаваат пет нови алинеи кои гласат: 

„- Е2 екгз 1 -електронски комуникациски градби 
(антенски столбови на земја, со висина до 15м) 

- Е2  екгз 2 -електронски комуникациски градби 
(антенски столбови на земја, со висина од 15м до 30м) 

- Е2  екгз 3 - електронски комуникациски градби 
(антенски столбови на земја, со висина над 30м) 

- Е2  екгзг 1 - електронски комуникациски градби 
(антенски столбови  на зграда, со висина до 6м) 

- Е2  екгзг 2 - електронски комуникациски градби 
(антенски столбови  на зграда, со висина над 6м)“. 

 
Член 4 

Прилогот број  2 се заменува со нов прилог. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а одредбите од член 3 ќе се приме-
нуваат по создавањето на технички услови за внесува-
ње на промените во електронската база на податоци.  

   
Бр. 01-16594/1 Претседател  

15 октомври 2012 година на Управен одбор, 
Скопје       Димитар Димовски, с.р. 
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3046. 
Врз основа на член 86 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република  Македони-

ја”  бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012), Управниот  одбор  на  Агенцијата  за  катастар  на нед-
вижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

28/2011),  прилогот број 6 се заменува со нов прилог. 
  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

        Бр. 01-16593/1                                                                                  Претседател  
15 октомври 2012 година                                                               на Управен одбор, 
            Скопје                                                                  Димитар Димовски, с.р. 
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