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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3188. 

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 15.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА 

УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното нас-

ледство, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Археолошки музеј на Македонија. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 

наследство, склучува договор со Директорот на Нацио-

налната установа Археолошки музеј на Македонија, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 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. 44-6479/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3189. 

Врз основа на член 86-б став (1) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

15.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 

ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ 

 

1. Со оваа одлука се формира Национален комитет 

за олеснување заради извршување на работите утврде-

ни во член 86-б став (1) од Законот за воздухопловство. 

2. Претседател на Националниот комитет за олесну-

вање е директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-

ловство во својство на национален координатор за воз-

духопловно олеснување. 

3. Во Националниот комитет за олеснување се но-

минирани по двајца члена (член и заменик член)  од: 

- Министерството за транспорт и врски,  

- Министерството за внатрешни работи,  

- Министерството за финансии-Царинска управа,  

- Агенцијата за цивилно воздухопловство,  

- давателот на услуги на воздухопловна навигација,  

- операторот на аеродромот,  

- давателот на аеродромски услуги,  

- домашните превозници и  

- претставници на други субјекти доколку нивната 

дејност е од значење за олеснувањето. 

4. Националниот комитет за олеснување усвојува 

Деловник за работа на Национален комитет за олесну-

вање. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6500/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3190. 

Врз основа на член 18 став (1) 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 15.11.2017 година, 

донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-

НОВА ЗА  УПРАВУВАЊЕ  СО  АРХЕОЛОШКИОТ  

ЛОКАЛИТЕТ „СТОБИ“ - ГРАДСКО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа за упра-

вување со археолошкиот локалитет „Стоби“ - Градско 

се даваат на трајно користење без надомест недвижни-

те ствари, сопственост на Република Македонија, и 

тоа: 

1. Недвижни ствари кои се наоѓаат на адреса: 

„Стоби“, на КП бр.844/1, КО Градско, запишани во 

Имотен лист бр.1308, и тоа:  
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- зграда бр.14, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел од зграда ПП, со површина од 9 м2; 

- зграда бр.14, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел од зграда СТ, со површина од 48 м2; 

- зграда бр.15, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел од зграда СТ, со површина од 56 м2; 

- зграда бр.15, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел од зграда ПП, со површина од 11 м2; 

- зграда бр.16, влез 1, кат ПР, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со површина од 265 м2; 

2. Недвижна ствар зграда бр.2, влез 1, кат ПР, број 

1, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 

563 м2 која се наоѓа на адреса: „Црна Река“, на КП 

бр.1196/1, КО Паликура, запишана во Имотен лист 

бр.486. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6526/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3191. 

Врз основа на член 23 став (1) 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 Македонија, на 

седницата, одржана на  15.11.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

ВО КОЧАНИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари, соп-

ственост на Република Македонија – корисник Минис-

терство за финансии, кои се наоѓаат на КП.бр.13097 

дел 1 на ул.„П.Тошев“, запишани во Имотен лист 

бр.18587 за КО Кочани и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К1, 

стан со површина од 83 м2,  

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К2, по-

мошни површини со површина од 24 м2,  

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 2, кат К2, 

број 2, стан со површина од 142 м2 и  

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 3, приземје, 

помошна просторија со површина од 82 м2 . 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно 

наддавање со кој управува и оперира Министерство-

то за финансии – Управа за имотно правни работи, 

со проценета вредност утврдена согласно РЕ-Проце-

ната од Бирото за судски вештачења број СВ 5 

71/2017 од 23.8.2017 година, во која е проценета 

вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 

4.568.689,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 4.568.689,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6555/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3192. 

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 

15.11.2017 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

ВО ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари, соп-

ственост на Република Македонија – корисник Минис-

терство за финансии, кои се наоѓаат на КП.бр.19268 

дел 6 на ул.„Димче Ј. Дабовски“, запишани во Имотен 

лист бр.36585 за КО Прилеп, и тоа:  

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, број 2, 

помошни површини со површина од 19 м2,  

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат 1, број 2, 

стан со површина од 107 м2, 

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат МА, број 

3, помошни површини со површина од 17 м2, 

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат МА, број 

3, стан со површина од 83 м2,  

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПО, по-

мошна просторија со површина од 19 м2,  

-зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ПР, број 

1, стан со површина од 70 м2,  

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат при-

земје, гаража со површина од 16 м2 и  

- зграда 1, намена на зграда А1, влез 1, кат ХС, ход-

ници со скали со површина од 34 м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно 

наддавање со кој управува и оперира Министерство-

то за финансии – Управа за имотно правни работи, 

со проценета вредност утврдена согласно РЕ-Проце-

ната од Бирото за судски вештачења број СВ 5 

72/2017 од 22.8.2017 година, во која е проценета 

вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 

4.942.705,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 4.942.705,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6558/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3193. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2017 

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 ФАБРИКА 

ЗА ПРЕРАБОТКА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ВО-

ДОСНАБДУВАЊЕ НА С.ТРСИНО СО ЦЕВКОВОД  

КО ТРСИНО, ОПШТИНА ВИНИЦА 

 

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 фабри-

ка за преработка на вода за пиење за водоснабдување 

на с.Трсино со цевковод КО Трсино, општина Виница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 324 м2, 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. 44-7021/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3194. 

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 15.11.2017 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центар за 

стручно образование и обука – Скопје, му престанува 

користењето на движната ствар – патничко моторно 

возило, марка VOLKSWAGEN, тип 1HX0 GOLF 

VARIANT 1.9 TD, број на шасија WVWZZZ1HZTW34-

8067, година на производство 1996, зафатнина на мото-

рот 1896 cm3, силина на моторот 66 kW, идентифика-

ционен број на моторот 730223, маса на возилото 1150 

kg, боја на возилото сина/98, регистарска ознака SK 

6738 AG.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Градот Скопје, за 

потребите на Средното училиште на Град Скопје Авто-

сообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ – 

Скопје. 

Член 3 

Директорот на Центарот за стручно образование и 

обука - Скопје склучува договор со градоначалникот 

на Градот Скопје, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движната ствар од член 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. 44-7099/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3195. 

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 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Републи-

ка Македонија,  на седницата, одржана на 15.11.2017 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 

ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

1. Вид:Патничко моторно возило 

Марка:Опел  

Тип:Vectra GL PLUS 

Број на шасија: WOL000036T1191085 

Регистарски број:SK-780-HM 

Година на производство:1996 

Број на мотор:20646186 

Зафатнина на мотор:1598 см3, 
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2. Вид:Патничко моторно возило 

Марка:Мазда 

Тип: 626 

Број на шасија:JMZGD14X201540286 

Регистарски број:SK-188-KK 

Година на производство:1991 

Број на мотор:F2247523 

Зафатнина на мотор:2183 см3, 

 

3. Вид:Патничко моторно возило 

Марка:Џип 

Тип: Cheroki 

Број на шасија: 1J4FJN8M9WL200288 

Регистарски број:SK-035-NN 

Година на производство:1998 

Број на мотор:VM59B06972 

Зафатнина на мотор:2499 см3. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот  на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр. 44-7298/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3196. 

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 

164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

15.11.2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-

ЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за безбедност и здравје при работа („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 131/09, 69/12, 36/13, 

60/13, 181/14 и 55/17), во точката 1 алинејата 6 се мену-

ва и гласи: 

,,-Ристо Ајтов, претседател на Синдикатот на од-

браната и безбедноста.“ 

Алинеите 13, 14 и 15 се менуваат и гласат:    

„- Мирјанка Алексевска, раководител на сектор за 

политики од областа на трудовото право и политики за 

вработување  од Министерство за труд и социјална по-

литика,  

- Дарко Дочински, раководител на одделение за ЕУ  

интеграција  од Министерство за труд и социјална по-

литика  и  

- Тони Војновски, советник – инспекциски надзор 

во областа на безбедност и здравје при работа, Држа-

вен инспектор за труд‘‘. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-6662/1 Заменик на претседателот 

15 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

3197. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 

123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 

став 2 од Законот за таксата за привремен престој 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 

26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2017 

година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА ТУРИЗМОТ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

192/16 и 114/17), во Делот I износот „114.635.000.00“ 

се заменува со износот „19.635.000.00“. 

 

II 

Во Делот II во точката 2 износот „2.000.000,00“ се 

заменува со износот „1.000.000,00“. 

Точките 4 и 5 се бришат. 

Во точката 8 ставот 5 се менува и гласи: 

„Средствата предвидени во оваа мерка Министер-

ството за економија ќе ги искористи за изготвување на 

проектно решение за Старата Скопска Чаршија, Охрид-

ската Чаршија, Битолската Чаршија и Струшката 

Чаршија“. 

Во точката 8 износот „35.000.000,00“ се заменува со 

износот „5.000.000,00“. 

Точките 13 и 15 се бришат. 

 

III 

Во Делот III во табелата точките 4, 5, 13 и 15 се 

бришат. 

 

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-5848/1 Претседател на Владата 

29 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3198. 

Врз основа на член 39, став (9) од Законот за прекр-

шоците („Службен весник на Република Македонија“  

бр. 124/15), министерот за труд и социјална политика 

донесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 

НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ НА 

ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ ЗА СТО-

РЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКР-

ШОЧНИТЕ КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на водењето на евиденцијата за сторителите на 

прекршок и за изречените глоби за сторениот прекр-

шок од страна на прекршочните комисии во Министер-

ството за труд и социјална политика. 

 

Член 2 

(1) Евиденција од член 1 од овој правилник содржи 

шест рубрики, и тоа: 

- реден број на уписот; 

- податоци за сторителот на прекршокот (име, пре-

зиме и матичен број на граѓанинот на физичкото лице, 

односно назив и единствен даночен број на правното 

лице); 

- адреса на живеење на физичкото лице, односно 

седиште на правното лице; 

- датум на сторување на прекршокот; 

- назив на сторениот прекршок и закон во кој исти-

от е предвиден и 

- износот на изречената глоба за сторениот прекр-

шок од страна на прекршочните комисии во Министер-

ство за труд и социјална политика. 

 

Член 3 

(1) Евиденција на член 1 од овој правилник се води: 

- хартиено, во укоричена книга (азбучник) со стра-

ници со големина А4 формат, на кои се означени бук-

вите на азбуката или  

- електронски. 

(2) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој 

член што се води за правни лица е даден во Прилог 

број 1, кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Образецот за евиденцијата од ставот (1) на овој 

член што се води за физички лица е даден во Прилог 

број 2, кој е составен дел на овој правилник. 

  

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                                                                                               

Бр. 02-8727/1 Министер за труд 

21 ноември 2017 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3199. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ФРАНЦИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Франција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/17 и 93/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2503/2 Агенција за храна 

16 ноември 2017 година и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

3200. 
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), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

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 

Во Правилникот за начинот и постапката на врше-
ње на официјалните контроли на производите од живо-
тинско потекло наменети за исхрана на луѓето(

*1
) 

                            

() Овој правилник е усогласен со Регулативата на Комисијата 
(ЕУ) 2015/2285 од 8 декември 2015 година со која се надополнува 
Анекс II  од Регулативата (ЕК)  бр. 854/2004 на Европскиот пар-
ламент и на советот со која се пропишуваат  посебните правила 
за организирање на службени контроли на производи од живо-
тинско потекло наменети за исхрана на луѓето во однос на одре-
дени барања за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и 
морски гастроподи и Анекс I на Регулативата (ЕК) бр. 2073/2005 
за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 
32015R2285) и  
Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 2074/2005 од 5 декември 2005 
која ги пропишува мерките за имплементирање на одредени про-
изводи според Регулативата на Европскиот парламент и на Сове-
тот (ЕЗ) бр. 853/2004 и за организацијата на службените контроли 
според Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) 
бр. 854/2004 и на Регулативата на Европскиот парламент и на Со-
ветот (ЕЗ) бр. 882/2004, отстапувања од Регулативата на Европ-
скиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 852/2004 и изменување на 
Регулативите (ЕЗ) бр. 853/2004 и (ЕЗ) бр. 854/2004 (CELEX  број 
32005R2074). 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/15) во членот 11 по ставот (2) се додаваат три нови 
става (3), (4) и (5)кои гласат: 

„(3) За живината и/или рибите кои се наменети за 

колење со цел извоз во земјите–членки на Европската 

унија или за производство на подготовки и/или произ-

води од месо од живина и/или риби наменети за извоз 

во земјите–членки на Европската унија, во име на опе-

раторот од став (1) на овој член овластеното ветеринар-

но друштво доставува до операторот во кланицата, 

Потврда за здравствена состојба на живината дадена во 

Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник и Пот-

врда за здравствена состојба на рибите дадена во При-

лог 8 кој е составен дел на овој правилник,. 

(4) Потврдата за здравствена состојба на живината 

и/или рибите од став (3) на овој член се пополнува во 

три примероци, а овластеното ветеринарно друштво 

доставува еден примерок до операторот од став (1) на 

овој член, вториот примерок до операторот во кланица-

та и третиот примерок го задржува за себе. 

(5) Операторот во објектот за преработка, доколку 

произведува производи или подготовки од месо од жи-

вина и/или риби наменети за извоз во земјите-членки 

на Европската унија треба да поседува копија од пот-

врдата за здравствената состојба на живината и/или ри-

бите од став (3) на овој член.“ 

 

Член 2 

Во членот 35 по ставот (6) се додава нов став (7) кој 

гласи: 

„(7)Без исклучок на одредбите од Правилникот за 

посебните барања за храната со животинско потекло(
*2

) 

кои се однесуваат на постапка со крупен и ситен дивеч, 

по завршувањето на post-mortem  инспекцијата, внат-

решните органи на дивечот прегледан од официјалниот 

ветеринар во објектот за ракување со дивеч се прогла-

суваат за неисправни за исхрана на луѓето.“ 

Ставот (7) станува став (8). 

 

Член 3 

Во членот 43 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 

„(2) При вршење на официјални контроли се корис-

ти референтен метод за анализи на E. coli за детекција 

на Most Probable Number (MPN) техника специфицира-

на во стандардот EN ISO 16649-3. Алтернативни мето-

ди може да се користат доколку се валидирани наспро-

ти овој референтен метод во согласност со критериу-

мите  во EN ISO 16140.“ 

Ставот (2) станува став (3). 

 

Член 4 

Во членот 44 ставот (2) се менува и гласи: 

„Надлежниот орган од став (1) на овој член треба да 
ја класифицира производната област од која го одо-

брил собирањето на живи бивалвни мекотели, како ед-
на од трите категории во согласност со нивото на фе-
кална контаминација. Кога тоа е соодветно, класифика-
цијата може да се изврши во соработка со операторот 
со храна. Со цел да ги класификува производствените 
области, надлежниот орган треба да дефинира период 
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на испитување за податоците од земените примероци 
од сите производни области и области за полагање за 
да ја утврди усогласеноста со стандардите од овој став 
и стандардите од ставовите (3), (4) и (5) од овој член.“ 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Надлежниот орган од став (1) на овој член може да 

ги класификува  области како области од класа А од 

каде може да се собираат живи бивалвни мекотели за 
директна исхрана на луѓето. Живите бивалвни мекоте-
ли ставени во промет од овие области треба да ги ис-
полнуваат здравствените стандарди за живи бивалвни 
мекотели утврдени во прописите за посебните барања 
за храна од животинско потекло. Земените примероци 
на живи бивалвни мекотели од овие области во 80% од 

собраните примероци во текот на периодот на испиту-
вање не треба да надминуваат 230 E. coli на 100 gr  на 
ткиво и интравалвуларна течност. Остатокот од 20% на 
земени примероци не треба да надминуваат 700 E. coli 
на 100 gr на ткиво и интравалвуларна течност. При 
процена на резултатите од дефинираниот период на ис-
питување за одржување на област од Класа А, надлеж-

ниот орган може, врз основа на процена на ризик нап-
равена на основа на испитување, да одлучи да не го по-
читува невообичаениот резултат кој го надминува ни-
вото од 700 E. coli на 100 gr на ткиво и интравалвулар-
на течност.“  

Во ставот (4) зборовите „Референтен метод за ана-

лизите од став (4) на овој член  е со five-tube, trhree 

dilutions Most Probable Number (MPN) test специфици-

ран во стандардот MAC EN ISO 16649-3. Алтернативни 

методи може да се користат доколку се валидирани 

наспроти овој референтен метод во согласност со стан-

дардотMAC EN ISO 16140“ се бришат.  

Во ставот (5) зборовите „Референтен метод за ана-

лизите е со five-tube, trhree dilutions Most Probable 

Number (MPN) test специфициран во стандардотMAC 

EN ISO 16649-3. Алтернативни методи може да се ко-

ристат доколку се валидирани наспроти овој референ-

тен метод во согласност со стандардотMAC EN ISO 

16140“ се бришат.  

 

Член 5 

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б 

кои гласат: 

 

„Член 51-а 

Вредности на лимитите за вкупен испарлив основен 

азот (TVB-N) за одредени категории на производи од 

риба и аналитички методи кои треба да се користат 

 

(1) Непреработените рибни производи се непогодни 

за исхрана на луѓето во случај кога врз основа на орга-

нолептичката проценка постои сомнеж за нивната све-

жина, а хемиските проверки откриваат дека следните 

TVB-N (TVB-N Total volatile basic nitrogen)  лимити се 

надминати: 

1) 25 mg на нитроген/100 gr на риба за видовите 

Sebastesspp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys 

capensis; 
2) 30 mg на нитроген/100 gr на риба за видовите кои 

припаќаат на фамилијата Pleuronectidae (со исклучок 
на риба-иверка: Hippoglossus spp.); 

3) 35 mg на нитроген/100 gr на риба за видови-
теalmo Salmo salar, видовите кои припаѓаат на фамили-
јата Merlucciidae, видови кои припаѓаат на фамилијата 
Gadidae и 

4) 60 mg на нитроген/100 gr цели рибни производи 
кои директно се користат за подготовка на рибино мас-
ло за исхрана на луѓето од член 71(*2) од Правилникот 

за посебни барања за храната со животинско потекло. 
(2) Референтна метода што  се користи за проверка 

на TVB-N  лимитите вклучува  дестилација на екстракт 
депротеинизиран со перхлорна киселина. 

(3) Рутински методи кои можат да се користат за 
проверка на TVB-N  лимити се: 

1) методот на микродифузија (опишан од страна на 

Конвеј и Брн (1933)), 
2) метод на директна дестилација (опишан од Анто-

накополос (1968)) и 
3) дестилација на екстракт од депротеинизирана 

трихлороцетна киселина (Кодексот Алиментариус Ко-
митетот за риба и производи од риба (1968). 

(4) Примерокот за анализа треба да се состои од 

околу 100 gr  месо, земено од најмалку три различни 
точки, помешано со мелење.  

(5) Oфицијалните лаборатории рутински, треба да 
го користат референтниот метод од став (2) на овој 
член. Ако резултатите се сомнителни или во случај на 
спор во врска со резултатите од анализата изведена со 
еден од рутинските методи од став (3) на овој член, са-

мо референтниот метод може да се користи за провер-
ка на резултатите. 
 

Член 51-б 

Категории видови за кои TVB-N лимитите  

се фиксни 

 

Категориите видови за кои TVB-N лимитите се 

фиксни се: 

1) видовите Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, 

Sebastichthys capensis. 

2) видовите кои припаѓаат на  фамилијата 

Pleuronectidae (со исклучок на риба-иверка: 

Hippoglossus spp.) и 

3) Salmo Salar, видови кои припаѓаат на фамилијата 

Merlucciidae, видови кои припаѓаат на фамилијата 

Gadidae.“ 

 

Член 6 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 7 

Влегување во сила 

 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија.  
 

Бр. 15-1174/5 Агенција за храна 
23 август 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 
 Зоран Атанасов, с.р.  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3201. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 40 став 4 од Законот за енергетика („Службен вес-

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

164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 

189/16), како и член 47 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 за продолжување на 

времена лиценца за вршење на енергетска дејност про-

изводство на  електрична енергија УП1 бр.12-40/17 од 

9.11.2017 година на Друштвото за производство и трго-

вија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата од-

ржана на 21.11.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА   ВРШЕЊЕ  НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ   

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Времената лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија на Друш-

твото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ 

ДОО Скопје, издадена со Одлука на Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија УП1 

бр.12-40/17 од 30.5.2017 година, („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.65/17) се продолжува за пе-

риод од 6 месеци. За таа цел во Прилог 1: 

- во точка 3 евидентниот број на лиценцата се мену-

ва и гласи „ЕЕ-290.01.1/17,2/17 “  

- во точка 5 датумот на важење на лиценцата се ме-

нува и гласи „30.5.2018 година“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-40/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

3202. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

сурова вода наменета за водоснабдување на население-

то за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП 

СТРЕЖЕВО Битола бр.02-461/6 од 15.9.2017 година, 

заведено во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика под УП1 бр.08-129/17 од 15.9.2017 година, 

на седницата одржана на 21.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП СТРЕ-

ЖЕВО  БИТОЛА ЗА  РЕГУЛИРАН  ПЕРИОД  2018- 

2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП СТРЕЖЕВО Битола се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 7,61 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 7,52 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 6,73 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 37,21%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува 36,55%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 35,80%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-129/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3203. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

сурова вода наменета за водоснабдување на население-

то за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПВ Ли-

сиче Велес заведено во архивата на Регулаторната ко-

мисија за енергетика под УП1 бр.08-159/17 од 

18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 

21.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈПВ ЛИ-

СИЧЕ ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020  

ГОДИНА 

 

1. На ЈПВ Лисиче Велес се утврдува просечна тари-

фа за водната услуга снабдување со сурова вода наме-

нета за водоснабдување на населението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 11,06 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 10,97 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 10,85 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 59,68%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  59,17%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 58,81%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-159/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3204. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија врз основа на член 13 став (1) од 

Законот за утврдување на цени на водните услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) 

од Правилникот за начинот и постапката за утврду-

вање на тарифа за водна услуга и на регулаторна та-

рифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ 

бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за опреде-

лување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на 

барањето за утврдување на тарифа за водна услуга 

поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 

од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за 

утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението за регу-

лиран период 2018 – 2020 година, на АД ВОДОСТО-

ПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово, заве-

дено во архивата на Регулаторната комисија за енер-

гетика под УП1 бр.08-163/17 од 18.9.2017 година, на 

седницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА 

БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Под-

ружница Берово се утврдува просечна тарифа за водна-

та услуга снабдување со сурова вода наменета за во-

доснабдување на населението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 5,28 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 5,35 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,44 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 20,18%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  19,63%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 19,32%. 
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3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга. 

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-163/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3205. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Ба-

рањето за утврдување на тарифа за снабдување со су-

рова вода наменета за водоснабдување на населението 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кума-

новско - Липковско Поле Куманово, заведено во архи-

вата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 

бр.08-164/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржа-

на на ден 21.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИ-

ЦА КУМАНОВСКО - ЛИПКОВСКО ПОЛЕ КУМА-

НОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Под-

ружница Кумановско - Липковско Поле Куманово се 

утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдува-

ње со сурова вода наменета за водоснабдување на насе-

лението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 4,98 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 5,04 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 5,10 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 10,07%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува 9,63%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 9,20%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-164/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3206. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Ба-

рањето за утврдување на тарифа за снабдување со су-

рова вода наменета за водоснабдување на населението 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Стру-

мичко Поле Струмица, заведено во архивата на Регула-

торната комисија за енергетика под УП1 бр.08-165/17 

од 18.9.2017 година, на седницата одржана на ден 

21.11.2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА 

СТРУМИЧКО ПОЛЕ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Под-

ружница Струмичко Поле Струмица се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова 

вода наменета за водоснабдување на населението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 6,26 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од  6,31 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 6,35 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 43,26%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  42,90%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 42,53%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година.                                                              

 

УП1 бр. 08-165/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3207. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

сурова вода наменета за водоснабдување на население-

то за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП за во-

доснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево бр.03-1325/1 од 

15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулатор-

ната комисија за енергетика под УП1 бр.08-168/17 од 

18.09.2017 година, на седницата одржана на 21.11.2017 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП ЗА ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево 

се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабду-

вање со сурова вода наменета за водоснабдување на на-

селението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 2,91 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 3,04 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 3,22 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 11,77%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува 11,11%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 9,95%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-168/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3208. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Ба-

рањето за утврдување на тарифа за снабдување со су-

рова вода наменета за водоснабдување на населението 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП за из-

вршување на водостопански дејности ХС ЗЛЕТОВИ-

ЦА Пробиштип бр.03-736/3 од 15.9.2017 година, заве-

дено во архивата на Регулаторната комисија за енерге-

тика под УП1 бр.08-169/17 од 18.9.2017 година, на сед-

ницата одржана на ден 21.11.2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП ЗА ИЗ-

ВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

ХС ЗЛЕТОВИЦА ПРОБИШТИП  ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП за извршување на водостопански дејности 

ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип се утврдува просечна та-

рифа за водната услуга снабдување со сурова вода на-

менета за водоснабдување на населението и тоа: 

• за 2018 година во износ од 20,20 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 20,23 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 20,27 ден/m³. 

2.  Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 79,27%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  77,90%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 76,61%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението со предлог 

тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 бр. 08-169/17  

21 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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