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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5761. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОЦЕНА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за процена, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   
      Бр. 07 – 4718/1                         Претседател 
17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

       Скопје                       д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА 
 

Член 1 
Во Законот за процена („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 115/10 158/11, 185/11 и 64/12) 
во членот 10 став (1) алинеја 5 по зборовите: „соодвет-
ната област“, се додаваат зборовите: „по денот на дип-
ломирањето“.  

Во алинејата 6  зборот „сертификат“ се заменува со 
зборот „потврда“ а точката на крајот на реченицата се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ издаде-
на од Комората на проценувачи“. 

 Ставот (2) се брише. 
 

Член 2 
 Членот 11  се менува и гласи: 
„(1)Почетната обука за проценувач се организира за 

стекнување практични и теоретски знаења и вештини 
со цел да се создадат обучени и стручни кандидати за 
полагање на стручен испит за проценувач. 

(2) Почетна обука за проценувач може да посетува 
лице кое ги исполнува условите за полагање на стручен 
испит за проценувач согласно овој закон. 
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(3) Почетната обука за проценувач ја спроведува 
Комората на проценувачи во соработка со соодветното 
министерство и не може да трае повеќе од 30 часа. 

(4) Почетната обука ја вршат предавачи како струч-
ни лица за спроведување на програмите за почетна 
обука. 

(5) За предавачи од страна на Комората се ангажи-
раат лица со лиценца за проценувачи кои со своите ак-
тивности при непосредното спроведување на програ-
мите за почетна обука даваат придонес за одржување 
на високо ниво на знаења и вештини на кандидатите за 
проценувачи, странски експерти проценувачи од соод-
ветната област, како и од редот на домашни и странски 
универзитетски професори кои со своето дотогашно 
работно искуство дале придонес во развојот на проце-
ната и вршењето на процената.  

(6) По завршена обука кандидатот може да го пола-
га стручниот испит најдоцна во рок од една година од 
завршување на обуката. 

(7) На кандидатот Комората на проценувачи му из-
дава потврда за завршена обука доколку посетува нај-
малку 90% од времето предвидено за обука за процену-
вач. 

(8)Трошоците за почетна обука во кои влегуваат на-
доместокот за предавачите и материјалните трошоци за 
организирањето на обуката, паѓаат на товар на канди-
датот, а износот на трошоците го определува Комората 
на проценувачи врз основа на претходно добиено пози-
тивно мислење од соодветното министерство.“ 

 
Член 3 

Членот 12 се менува и гласи: 
„(1) Стручниот испит  за проценувач (во натамош-

ниот текст:стручен испит) се полага  заради  проверка  
на  потребното стручно знаење од соодветната област.   

 (2) Стручниот испит се состои од два дела и тоа: 
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-

ретското  знаење на кандидатите и  
- втор дел (студија на случај и практичен пример), 

со кој се проверува практичната подготвеност на кан-
дидатот.  

(3) Првиот дел од стручниот испитот од ставот (2) 
на овој член се полага писмено по електронски пат, со 
одговарање на определен број прашања во вид на ре-
шавање на електронски  тест на компјутер.  

(4) Вториот дел на стручниот испитот се состои од: 
- студија на случај, која се полага писмено по елек-

тронски пат со шест прашања  кои кандидатот треба да 
ги одговори врз основа на анализата на дадената студи-
ја на случај и 

- практичен пример, односно изработка, анализа и 
одбрана на изработена процена од соодветната област. 

(5) Стручниот испит се полага според програма  во 
која се содржани градивото, прописите и литературата. 

(6) Програмата за полагање на стручниот испитот 
од соодветната област ја донесува надлежниот минис-
тер.“ 

 
Член 4 

По членот 12 се додава  нов  член  12-а кој гласи: 
 

„Член 12-а 
(1) Базите на прашања за првиот дел од стручниот 

испит и базите на студии на случај за вториот дел на 
стручниот испит од членот 19-е на овој закон ги изгот-
вуваат професори од соодветната област и лица со ли-
ценца за проценувач.  

(2) Комисијата од членот 13 на овој закон врши ре-
визија и ажурирање на базите на прашања и базите на 
студии на случај член 19-е на овој закон,  најмалку ед-
наш годишно. 

(3) При ревизијата Комисијата особено ги има во 
предвид промените на прописите на кои е засновано 
прашањето односно студијата на случај, бројот на кан-
дидати кои одговорале, успешноста во одговарањето 
на истите како и други критериуми кои можат да влија-
ат на подобрувањето на квалитетот на базите од член 
19-е на овој закон. 

(4) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање 
на базите на прашања и базите на студии на случај, Ко-
мисијата одлучува прашањата и студиите на случај да 
бидат изменети или целосно отстранети од базите од 
член 19-е на овој закон. 

(5) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член 
и членовите на Комисијата од членот 13 на овој закон 
имаат право на  паричен надомест што го определелува 
надлежниот министер. 

(6) Износот на паричниот надомест од ставот (5) на 
овој член се определува врз основа на бројот на изгот-
вени прашања и студии на случај, како и сложеноста на 
материјата. 

(7) Годишниот износ на паричниот надомест од ста-
вот (6) на овој член  не го надминува нивото на три 
просечни месечни нето плати по вработен исплатени 
во последните три месеци од претходната година, обја-
вени од Државниот завод за статистика“.   

 
Член 5 

Насловот на членот 13 се менува и гласи: 
„Комисија за полагање и верификација“ 
Во членот 13  ставот (1) се менува и гласи: 
„Вториот дел од стручниот испит - изработка, ана-

лиза и одбрана на практичниот пример од соодветна 
област на надлежно министерство (во натамошниот 
текст – практичен пример), ја спроведува Комисија за 
полагање на стручен испит и верификација на базите 
на прашања и студии на случај  (во натамошниот текст: 
Комисија за полагање и верификација).“ 

Во ставовите (2),(3),(4),(5) и (6) по зборовите: „Ко-
мисија за полагање“ се додават зборовите: „и верифи-
кација“. 

 
Член 6 

Пред членот 14 се додава нов наслов, а членот 14 се 
менува и гласи: 

 
„Стручни и административни работи 

 
Член 14 

Стручните и административните работи за потреби-
те на спроведување на стручниот испит ги врши над-
лежното министерството, првиот и вториот дел од 
стручниот испит-студија на случај, технички го спрове-
дува правно лице регистрирано во Централниот регис-
тар избрано од надлежниот министер“ . 

 
Член 7 

Насловот пред членот 15 и членот 15 се менува  и 
гласат: 

 
„Оглас 

 
Член 15 

(1) Огласот за полагање на стручниот испит од со-
одветната област се објавува најмалку два пати го-
дишно.  
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(2) Огласот од ставот (1) на овој член надлежното 
министерство го објавува во најмалку два дневни вес-
ници од кој еден е на јазикот што го зборуваат најмал-
ку 20% од граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во 
Република Македонија.“ 

 
Член 8 

Насловот пред членот 16 и членот 16 се менуваат и 
гласат: 

 
„Барање за полагање на стручен испит 

 
Член 16 

(1) Барањето за полагање на стручниот испит кан-
дидатот го поднесува до надлежниот министер.  

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит 
кандидатот е должен да поднесе докази за исполнува-
ње на условите за полагање на стручниот испит, пропи-
шани со овој закон.“ 

 
Член 9 

Насловот на членот 17 се брише, членот 17 се мену-
ва и гласи: 

„(1) Надлежниот министер или од него овластено 
лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите 
за полагање на стручниот испит.  

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за 
полагање на стручниот испит, може да се поведе упра-
вен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од прие-
мот на решението.“ 

 
Член 10 

Членот 19 се менува и гласи: 
„(1) Ако во текот на полагањето на стручниот испит 

настанат оправдани причини поради кои кандидатот  
не  може  да  го  продолжи  полагањето  (болест, поро-
дилно отсуство и слично), ќе се прекине со полагањето 
на стручниот испит за тој кандидат за определено 
време, кое не може да биде подолго од шест месеци.  

(2) Решение за продолжување на стручниот испит 
донесува надлежниот министер по молба на кандида-
тот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од прес-
танокот на причините за одлагање на стручниот испит, 
но најдоцна во рок од шест месеци.  

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжу-
вање на стручниот испит во рокот определен во ставот 
(2) на овој член ќе се смета дека испитот не го поло-
жил.  

(4) Против решението на надлежниот министер од 
ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе 
управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена 
од денот на приемот на решението.  

(5) Во продолжувањето на стручниот испит, канди-
датот не го полага оној дел од стручниот испит што 
претходно веќе го има положено.“ 

 
Член 11 

По членот 19 се додаваат 16 нови члена:19-а, 19-б, 
19-в, 19-г, 19-д, 19-ѓ, 19-е, 19-ж, 19-з, 19-ѕ, 19-и, 19-ј, 
19-к, 19-л, 19-љ и 19-м  кои гласат: 

 
„Член 19-а 

(1)  На кандидатот на кој му е одобрено барањето за 
полагање на стручниот испит, му се определува време-
то и местото за полагање на испитот, а кандидатот се 
известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање 
на стручниот испит.  

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да започ-
не да го полага стручниот испит во првиот нареден 
термин од денот на одобреното барање за полагање на 
стручниот испит. 

 
Член 19-б 

(1) Стручниот испит (првиот дел-теоретски дел и 
вториот дел-студија на случај) се полага во просторија 
за полагање на испит, посебно опремена за полагање 
на стручен испит со материјално-техничка и информа-
тичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на 
полагањето. 

(2) Јавноста се информира за датумот и времето на 
полагањето на стручниот испит од ставот 1 на овој 
член,  најмалку три дена пред одржувањето на испитот. 

(3) Полагањето на стручниот испит од ставот (1) на 
овој член се снима и во живо се емитува на веб страни-
цата на надлежното министерство, а ако поради тех-
нички причини снимањето се прекине, снимката од це-
лиот испит се поставува на веб страницата на надлеж-
ното министерство. 

(4) Критериумите во однос на просторните услови 
и материјално-техничката и информатичката опрема на 
просториите за полагање на стручен испит од ставот 
(1) на овој член ги пропишува надлежниот министер. 

(5) Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит, за време на полагање на испитот од ставот (1) на 
овој член, се присутни двајца претставници од надлеж-
ното министерство, еден претставник од Комората на 
проценувачи, еден претставник од Владата на Републи-
ка Македонија на предлог на Канцеларијата на претсе-
дателот на Владата и еден претставник од Министер-
ството за информатичко општетсво и администрација 
(информатичар). 

 
Член 19-в 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-
пит од членот 19-б, претставник од надлежното минис-
терство го утврдува идентитетот на кандидатот со увид 
во лична карта. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
дел од стручниот испит не му се дозволува користење 
на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен 
телефон, преносни компјутерски уреди и други технич-
ки и информатички средства, претходно подготвени 
предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на втори-
от дел од стручниот испит-студија на случај, му се доз-
волува користење единствено на закони (без коментари 
и објаснувања) и методологии или меѓународни стан-
дарди кои во електронска верзија се наоѓаат на компју-
терот на кој кандидатот го полага  вториот дел - студи-
ја на случај од стручниот испит. 

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
дел и вториот дел-студија на случај од стручниот испит 
не му се дозволува да контактира со други кандидати 
или лица освен со информатичарите од членот 19-б 
став (5) од овој закон, во случај доколку има технички 
проблем со компјутерот. 

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 
отстранети за пет минути испитот продолжува, а доко-
ку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит са-
мо за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок 
од најмногу три дена од денот на прекинувањето на 
стручниот испит.  
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(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери 
и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испи-
тот се прекинува за сите кандидати што го полагаат 
стручниот испит и ќе се одржи во рок од најмногу три 
дена од денот на прекинувањето на  стручниот испит. 

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот 
и вториот дел од стручниот испит- студија на случај 
постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој 
член, нема да му се дозволи натамошно полагање во 
тој утврден термин.  

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета 
дека кандидатот не го положил стручниот испит и ис-
тото се констатира во записникот за полагање на 
стручниот испит.  

(9) Овластените претставници од членот 19-б став 
(5) за време на полагањето на стручниот испит не сме-
ат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосре-
дна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен 
во случај на отстранување на технички проблем кога 
не смеат да се задржат подолго од пет минути. 

 
Прв и втор дел од стручниот испит и електронски 

 систем 
 

Член 19-г 
(1) Стручниот испит започнува со полагање на 

првиот дел (теоретскиот дел), а потоа продолжува со 
полагање на вториот дел (студија на случај и практи-
чен пример). 

(2) Вториот дел од стручниот испит (студија на слу-
чај) се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното 
полагање на првиот дел од стручниот испит. 

(3) Надлежниот министер со правилник го пропи-
шува начинот на бодување на првиот и вториот дел од 
стручниот испит. 

 
Член 19-д 

(1) Првиот дел од стручниот испит за проценувач 
од соодветна област  содржи  прашања со пет опции за 
заокружување од кои едната е точна, две се слични  и 
две се неточни. 

(2) Услов за полагање на вториот дел од стручниот 
испит е кандитатот да го положил првиот дел од испи-
тот.  

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел 
од стручниот испит согласно став (2) на овој член, ќе 
се смета дека не го положил стручниот испит. 

 
Член 19-ѓ 

(1) Вториот дел од  стручниот испит се состои од  
студија на случај и практичен пример.  

(2) Студијата на случај се состои од одговарање на 
прашања по зададена процена согласно член 12 од овој 
закон. Прашањата  имаат пет можни опции на одгово-
ри од кои едната е точна, две се слични и две се раз-
лични. 

(3) Доколку кандидатот не ја положи студијата на 
случај од вториот дел од стручниот испит,  не може да  
пристапи кон полагање на практичниот пример. 

(4) Практичниот пример се состои од изработка на 
зададена процена, одбрана и презентација на истата 
пред Комисијата од член 13 на овој закон. 

 
Член 19-е 

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит 
се врши со одговарање на определен број прашања во 
вид на решавање на електронски тест на компјутер.  

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината, се 
вреднуваат со поени определени во тестот.  

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит - 
студија на случај се врши со проучување на зададената 
процена и одговарање на определен број прашања кои 
произлегуваат од процената, во вид на електронско со-
фтверско решение. 

(4) Прашањата содржани во тестовите за полагање 
на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, 
како и студијата на случај од вториот дел на стручниот 
испит и прашањата кои произлегуваат од истиот и нив-
ните одговори се чуваат во единствениот електронски 
систем за полагање на стручниот испит кај соодветното 
министерство. 

(5) Електронските системи од став (4) на овој член 
содржат и јавно достапна база од најмалку 300 праша-
ња за секоја област, како и јавно достапна база од нај-
малку 80 студии на случај, за потребите на вториот дел 
од испитот. 

(6) Во електронскиот систем е содржано и посочу-
вање на прописите и литературата во кои се содржани 
одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и 
прописите за вториот дел од испитот. 

(7) Бројот на прашања и студии на случај  во базите 
од став (5) на овој член се зголемува за 10 % годишно, 
почнувајќи од 2016 година. 

(8) Резултатите од полагањето на првиот и вториот 
дел од стручниот испит - студија на случај му се дос-
тапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал 
стручниот испит, веднаш по неговото завршување. 

 
Член 19-ж 

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вто-
риот дел од стручниот испит(студија на случај), прет-
ставник на надлежното министерство му дава на кан-
дидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се 
одобрува пристап во електронскиот систем од членот 
19-е од овој закон.  

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот до-
бива електронски тест за првиот дел од стручниот ис-
пит, односно електронска  студија на случај со праша-
ња за вториот дел од стручниот испит, компјутерски 
генерирани, чија содржина по случаен избор ја одреду-
ва софтверот на електронскиот систем од членот 19-е 
став (4) од овој закон и од базите од членот 19-е став  
(5) од овој закон. 

(3) Првиот и вториот дел – студија на случај од 
стручниот испит, содржат упатство за начинот на ре-
шавање на истиот, за кое претставник на надлежното 
министерство дава појаснување, пред да започне пола-
гањето на испитот. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 
испит не може да дозволи постоење на идентична сод-
ржина на електронски тест за првиот дел од стручниот 
испит, односно електронска студија на случај за втори-
от дел од стручниот испит во еден  термин за повеќе од 
еден кандидат. 

 
Член 19-з 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на 
првиот или вториот дел од стручниот испит, поради 
причини што доведуваат до техничка не можност на 
функционирање на електронскиот систем од членот 19-
е од овој закон, полагањето на стручниот испит се пре-
кинува. 
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(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
стручниот испит, истиот се продолжува веднаш по 
нивното отстранување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, струч-
ниот испит се презакажува за друг термин. 

 
Член 19-ѕ 

(1) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата од првиот дел од тестот за по-
лагање на стручниот испит, изнесува 120 минути.  

(2) Се смета дека првиот дел од стручниот испит го 
положил оној кандидат кој со точни одговори на пра-
шањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот 
број предвидени позитивни поени.  

 
Член 19-и 

(1) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата од студијата на случај од вто-
риот дел на стручниот испит, изнесува 60 минути.  

(2) Се смета дека вториот дел од стручниот испит- 
студија на случај го положил оној кандидат кој со точ-
ни одговори на прашањата од студијата на случај по-
стигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени 
позитивни поени.                                                                                     

 
Член 19-ј 

(1) Кандидатот кој го положил вториот дел од 
стручниот испит - студија на случај, го полага практич-
ниот пример. 

(2) Кандидатот се известува за времето и местото за 
полагање на практичниот пример најдоцна во рок од 
осум дена пред денот на полагање на испитот.  

(3) Кандидатот, практичниот пример од стручниот  
испит   го   полага усно  пред   сите   членови   на Ко-
мисијата за полагање и верификација со одбрана и пре-
зентација на практичниот пример од соодветната об-
ласт.  

(4) Комисијата за полагање и верификација ја оце-
нува одбраната на практичниот со оценка „положил“ и 
„не положил. 

 (5) Ако кандидатот не го положил вториот дел од 
стручниот  испит - практичниот пример се смета дека 
не го положил стручниот испит. 

 
Уверение, ревизија на спроведените стручни испити  

и трошоци 
 

Член 19-к 
(1) На кандидатите кои го положиле стручниот ис-

пит од соодветната област, надлежниот министер им се 
издава уверение за положен стручен испит за процена 
од соодветна област во рок од 15 дена од денот на зав-
ршување на стручниот испит. 

(2) Формата и содржината на уверението од ставот 
(1) на овој член ја пропишува министерот за правда. 

 
Член 19-л 

На барање на кандидатот, надлежното министер-
ство го информира за направените грешки во тестот за 
полагање на стручниот испит, со овозможување непос-
реден увид во  тестот.  

 
Член 19-љ 

(1) Тестовите, студиите на случај  и практичните 
примери се користат и се даваат на кандидатот само  за 
време на полагањето на стручниот испит.  

(2) Материјалите од одржаните испити, особено 

хартиените верзии од тестовите, студиите на случај  и 

практичните примери за полагање на стручниот испит 

и специмените за проверка на точноста на одговорите 

на тестот и студијата на случај, како и снимките од од-

ржаните стручни испити се чуваат во надлежното ми-

нистерство. 

(3) Надлежниот министер на соодветното минис-

терство формира Комисија за ревизија на одржаните 

испити, која во својата работа ги користи материјалите 

од став (2) на овој член и во која, покрај претставник 

од надлежното министерство и претставник од Комо-

рата на проценувачи, членуваат и претставник од Вла-

дата на Република Македонија и информатичар од Ми-

нистерството за информатичко општество и админис-

трација определен од Владата на Република Македо-

нија. 

(4) Комисијата од став (3) на овој член се состанува 

најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот 

на спроведување на најмалку еден стручен испит од-

ржани во тековната година. 

(5) Комисијата има право да изврши ревизија и на 

начинот на спроведување на стручните испити одржа-

ни во последните пет години до денот на одржувањето 

на состанокот на комисијата, но не порано од денот на 

примена на овој закон. 

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во 

спроведувањето на стручниот испит од страна на пое-

динци во смисла на член 19-в став (5) на овој закон, 

предлага одземање на уверението од член 19-к на овој 

закон. 

(7) Надлежниот министер донесува решение за од-

земање на уверението врз основа на предлогот на Ко-

мисијата во рок од три дена од приемот на предлогот. 

(8) Против решението од став (7) на овој член може 

да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 

30 дена од приемот на решението. 

 

Член 19-м 

(1) Трошоците за полагање на  стручниот испит ги 

сноси кандидатот доколку институцијата каде што е 

вработен не ги плати истите.  

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 

член ја определува надлежниот министер врз основа на 

реално направените трошоци за полагање  на  испитот,  

неопходни  за  спроведување  на првиот и вториот дел 

на стручниот испит, подготовката на базите на пра-

шања, спроведувањето на електронскиот тест, изготву-

вање на материјали и покани и изготвување на увере-

нија.  

(3) Трошоците за полагање на стручниот испит се 

уплатуваат на сметката на сопствени приходи на  соод-

ветното министерство.  

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна 

сметка на надлежното министерство, најдоцна 15 дена 

пред денот определен за спроведување на стручниот 

испит, на кандидатот не му се дозволува  полагање на 

стручниот испит.  

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот 

на уплатата на средствата не го полага стручниот ис-

пит, уплатените средства се враќаат согласно со за-

кон.“ 
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Член 12 
По  членот 46  се додава нов член 46-а кој гласи: 
 

„Член 46-а 
 Проценувачите и Комората на проценувачи по 

електронски пат  задолжително се поврзани со Агенци-
јата за катастар на недвижости, заради користење на 
податоци од катастарот на недвижности.“ 

 
Член 13 

По главата VI се додава нова глава VI-а  „Прекр-
шочни одредби“ и нов член 46-б кој гласат: 

 
„ VI-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член   46-б 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противредност ќе се изрече на овластеното правно 
лице кое технички го спроведува испитот од членот 6 
од овој закон доколку не го снима, не го емитува во 
живо на веб страницата на надлежното министерство и 
доколку не  ја постави снимката од целиот испит на веб 
страницата на надлежното министерство согласно  чле-
нот 19-б од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противредност ќе се изрече на овластениот претстав-
ник од членот 19-б  став (5) доколку постапи спротив-
но на членот 19-в став (9)  од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противредност ќе се изрече на овластената инсти-
туција која го спроведува испитот од членот 6 од овој 
закон, доколку не го прекине испитот согласно член 
19-в ставови (5) и (6) од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противредност ќе му се изрече на надлежниот ми-
нистер ако не го донесе решението во рокот утврден во 
член 19-љ став (7) од овој закон.“ 

 
Член 14 

(1) Комората е должна во рок од три месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон да воспостави 
електронски  систем за чување и за примена на базата 
на податоци од членот 19-е став (4) од овој закон. 

(2) Комората на проценувачи и проценувачите се 
должни најдоцна во рок од три месеци од денот на вле-
гување во сила на овој закон електронски да се поврзат 
со Агенцијата за катастар на недвижности. 

 
Член 15 

(1) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе 
се донесат во рок од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

(2) До донесување на подзаконските акти од ставот 
(1) на овој член ќе се применуваат подзаконските акти 
донесени врз основа  на Законот за процена („Службен 
весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 
185/11 и 64/12). 

 
Член 16 

Испитите започнати до денот на отпочнување на 
примената на овој закон   ќе завршат согласно одредби-
те од Законот за процена („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 115/10,158/11, 185/11 и 64/12). 

 
Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а  ќе отпочне да се применува три месеци од 
денот на влегувањето во сила. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PER VLERËSIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër  115/10, 158/11, 185/11 dhe 64/12) 
në nenin 10 paragrafi (1) alineja 5 pas fjalëve: "sfera 
përkatëse", shtohen fjalët: "pas ditës së diplomimit".   

Në alinenë 6 fjala "certifikatë" zëvendësohet me fjalën 
"vërtetim" dhe në fund të fjalisë pika zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët: "të lëshuar nga Dhoma e 
Vlerësuesve".  

Paragrafi (2) shlyhet.  
 

Neni 2 
Neni 11 ndryshohet si vijon:  
"(1) Trajnimi fillestar për vlerësues organizohet për 

marrjen e njohurive praktike dhe teorike dhe shkathtësive 
me qëllim që të krijohen kandidatë të trajnuar dhe 
profesionalë për dhënien e provimit profesional për 
vlerësues.  

(2) Trajnimin fillestar për vlerësues mund ta ndjekë 
personi i cili i plotëson kushtet për dhënie të provimit 
profesional për vlerësues në pajtim me këtë ligj.  

(3) Trajnimin fillestar për vlerësues e zbaton Dhoma e 
Vlerësuesve në bashkëpunim me ministrinë përkatëse dhe 
nuk mund të zgjasë më tepër se 30 orë.  

(4) Trajnimin fillestar e kryejnë ligjërues si persona 
profesionalë për zbatim të programeve për trajnim fillestar.  

(5) Për ligjërues nga Dhoma angazhohen persona me 
licencë për vlerësues të cilët me aktivitetet e tyre gjatë 
zbatimit të drejtpërdrejtë të programeve për trajnimin 
fillestar japin kontribut për mbajtje në nivel të lartë të 
njohurive dhe shkathtësive të kandidatëve për vlerësues, 
ekspertë të huaj vlerësues nga sfera përkatëse, si dhe nga 
radhët e profesorëve universitarë vendorë dhe të huaj të 
cilët me përvojën e tyre të deritanishme kanë dhënë 
kontribut në zhvillimin e vlerësimit dhe kryerjen e 
vlerësimit.   

(6) Pas trajnimit të përfunduar kandidati mund ta japë 
provimin profesional më së voni në afat prej një viti nga 
përfundimi i trajnimit.  

(7) Kandidatit Dhoma e Vlerësuesve i lëshon vërtetim 
për trajnimin e përfunduar nëse ndjek së paku 90% të 
kohës së paraparë për trajnim për vlerësues.  

(8) Shpenzimet për trajnimin fillestar në të cilat hyjnë 
kompensimi për ligjëruesit dhe shpenzimet materiale për 
organizimin e trajnimit, janë në ngarkim të kandidatit, 
kurse shumën e shpenzimeve e cakton Dhoma e 
Vlerësuesve në bazë të mendimit pozitiv të marrë 
paraprakisht nga ministria përkatëse." 

 
Neni 3 

Neni 12 ndryshohet si vijon:  
"(1) Provimi profesional për vlerësues (në tekstin e 

mëtejshëm: provimi profesional) jepet për shkak të 
kontrollit të njohurisë së nevojshme profesionale nga sfera 
përkatëse.    

(2) Provimi profesional përbëhet prej dy pjesëve edhe 
atë:  

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet 
njohuria teorike e kandidatëve dhe  

- pjesa e dytë (studimi i rastit dhe shembulli praktik), 
me të cilën kontrollohet përgatitja praktike e kandidatit.   
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(3) Pjesa e parë e provimit profesional nga paragrafi (2) 
të këtij neni jepet me shkrim në formë elektronike, me 
përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të 
zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.   

(4) Pjesa e dytë e provimit profesional përbëhet nga:  
- studimi i rastit, që jepet me shkrim në formë 

elektronike me gjashtë pyetje të cilave kandidati duhet t'u 
përgjigjet në bazë të analizës së studimit të dhënë të rastit 
dhe 

- shembulli praktik, përkatësisht përpilimi, analiza dhe 
mbrojtja e vlerësimit të përpiluar nga sfera përkatëse.  

(5) Provimi profesional jepet sipas programit në të 
cilën janë përmbajtur plani mësimor, rregullat dhe 
literatura.  

(6) Programin për dhënie të provimit profesional nga 
sfera përkatëse e miraton ministri kompetent."  

 
Neni 4 

Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a si vijon:  
 

"Neni 12-a 
(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë të provimit 

profesional dhe bazat e studimeve të rastit për pjesën e dytë 
të provimit profesional nga neni 19-e të këtij ligji i hartojnë 
profesorët nga sfera përkatëse dhe personat me licencë për 
vlerësues.   

(2) Komisioni nga neni 13 i këtij ligji kryen revizion 
dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të 
studimeve të rastit nga neni 19-e i këtij ligji, së paku një 
herë në vit. 

(3) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka 
parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat është bazuar 
pyetja përkatësisht studimi i rastit, numrin e kandidatëve të 
cilët janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e të njëjtave si 
dhe kriteret tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e 
cilësisë së bazave nga neni 19-e i këtij ligji.   

(4) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të 
bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, 
Komisioni vendos që pyetjet dhe studimet e rastit të 
ndryshohen apo plotësisht të mënjanohen nga bazat nga 
neni 19-e i këtij ligji. 

(5) Profesorët dhe personat nga paragrafi (1) të këtij 
neni dhe anëtarët e Komisionit nga neni 13 i këtij ligji kanë 
të drejtë të kompensimit me para që e cakton ministri 
kompetent.  

(6) Shuma e kompensimit me para nga paragrafi (5) të 
këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të 
përpiluara dhe studimeve të rastit, si dhe ndërlikueshmërisë 
së materies. 

(7) Shuma vjetore e kompensimit me para nga 
paragrafi (6) të këtij neni nuk e tejkalon nivelin e tri 
rrogave neto mujore mesatare për të punësuar të paguara në 
tri muajt e fundit nga viti paraprak, të publikuara nga Enti 
Shtetëror i Statistikës”.   

 
Neni 5 

Titulli i nenit 13 ndryshohet si vijon:  
  
"Komisioni për Dhënie të Provimit dhe Verifikim" 
Në nenin 13 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Pjesën e dytë të provimit profesional - përpilim, 

analizë dhe mbrojtje të shembullit praktik nga sfera 
përkatëse e ministrisë kompetente (në tekstin e 
mëtutjeshëm - shembull praktik), e realizon Komisioni për 
Dhënie të Provimit Profesional dhe Verifikim të Bazave të 
Pyetjeve dhe Studimeve të Rastit (në tekstin e 
mëtutjeshëm:  Komisioni për Dhënie të Provimit dhe 
Verifikim)".   

Në paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) pas fjalëve: 
"Komisioni për Dhënie të Provimit" shtohen fjalët: "dhe 
Verifikim".  

 
Neni 6 

Para nenit 14 shtohet titull i ri, ndërsa neni 14 
ndryshohet si vijon:  

 
"Punë profesionale dhe administrative 
Punët profesionale dhe administrative për nevojat e 

realizimit të provimit profesional i kryen ministria 
kompetente, pjesën e parë dhe të dytë të provimit 
profesional - studimi i rastit, teknikisht e realizon personi 
juridik i regjistruar në Regjistrin qendror i zgjedhur nga 
ministri kompetent”.  

 
Neni 7 

Titulli para nenit 15 dhe neni 15 ndryshohen si vijojnë:  
 

"Shpallja 
 

Neni 15 
(1) Shpallja për dhënien e provimit profesional nga 

sfera përkatëse publikohet së paku dy herë në vit.   
(2) Shpalljen nga paragrafi (1) i këtij neni ministria 

kompetente e publikon në së paku dy gazeta ditore nga të 
cilar një është në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në 
Republikën e Maqedonisë."  

 
Neni 8 

Titulli para nenit 16 dhe neni 16 ndryshohen si vijojnë:  
  

"Kërkesa për dhënie të provimit profesional 
 

Neni 16 
(1) Kërkesën për dhënie të provimit profesional 

kandidati e paraqet te ministri kompetent.   
(2) Me kërkesën për dhënie të provimit profesional 

kandidati është i detyruar që të paraqesë dëshmi për 
përmbushjen e kushteve për dhënie të provimit profesional, 
të përcaktuara me këtë ligj."  

 
Neni 9 

Titulli i nenit 17 shlyhet, neni 17 ndryshohet si vijon:  
"(1) Ministri kompetent ose personi i autorizuar nga ai, 

konstaton nëse kandidati i përmbush kushtet për dhënie të 
provimit profesional.   

(2) Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar 
kërkesa për dhënie të provimit profesional, mund të ngrihet 
kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 
30 ditësh nga pranimi i aktvendimit."  

 
Neni 10 

Neni 19 ndryshohet si vijon:  
"(1) Nëse gjatë dhënies së provimit profesional 

krijohen shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk 
mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, pushim i 
lindjes dhe ngjashëm), do të ndërpritet dhënia e provimit 
profesional për atë kandidat për kohë të caktuar, e cila nuk 
mund të jetë më gjatë se gjashtë muaj.   

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional 
miraton ministri me lutje të kandidatit.  Lutja paraqitet në 
afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për 
prolongim të provimit profesional, por më së voni në afat 
prej gjashtë muajsh.   
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(3) Nëse kandidati nuk paraqet lutje për vazhdimin e 
provimit profesional në afatin e përcaktuar në paragrafin 
(2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë 
provimin.   

(4) Kundër aktvendimit të ministrit kompetent nga 
paragrafi (2) i këtij neni kandidati mund të ngrejë kontest 
administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.   

(5) Në vazhdimin e provimit profesional, kandidati nuk 
e jep atë pjesë të provimit profesional që paraprakisht 
tanimë e ka dhënë."  

 
Neni 11 

Pas nenit 19 shtohen 16 nene të reja: 19-a, 19-b, 19-v, 
19-g, 19-d, 19-gj, 19-e, 19-zh, 19-z, 19-x, 19-i, 19-j, 19-k, 
19-ll, 19-l, 19-m, si vijojnë:  

 
"Neni 19-a 

(1) Kandidatit të cilit i është aprovuar kërkesa për 
dhënie të provimit profesional, i caktohet koha dhe vendi 
për dhënien e provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së 
voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së provimit 
profesional.   

(2) Kandidatit doemos duhet t'i mundësohet të fillojë ta 
japë provimin profesional në terminin e parë të ardhshëm 
nga dita e kërkesës së aprovuar për dhënie të provimit 
profesional.  

 
Neni 19-b 

(1) Provimi profesional (pjesa e parë-pjesa teorike dhe 
pjesa e dytë-studimi i rastit) jepet në hapësirë për dhënie të 
provimit, të pajisur veçanërisht për dhënie të provimit 
profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, 
lidhje të internetit dhe pajisje për incizim të dhënies së 
provimit.  

(2) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies 
së provimit profesional nga paragrafi 1 i këtij neni, së paku 
tri ditë para mbajtjes së provimit.  

(3) Dhënia e provimit profesional nga paragrafi (1) i 
këtij neni incizohet dhe drejtpërdrejt transmetohet në ueb 
faqen e ministrisë kompetente, ndërsa nëse për shkaqe 
teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi 
vendoset në ueb faqen e ministrisë kompetente.  

(4) Kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe 
pajisjen materiale-teknike dhe informatike të hapësirave 
për dhënie të provimit profesional nga paragrafi (1) i këtij 
neni i përcakton ministri kompetent.  

(5) Në hapësirën për dhënie të provimit profesional, 
gjatë dhënies së provimit nga paragrafi (1) i këtij neni, janë 
të pranishëm dy përfaqësues nga ministria kompetente, një 
përfaqësues nga Dhoma e Vlerësuesve, një përfaqësues nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të 
Zyrës së kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues i 
Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
(informatikan).  

 
Neni 19-v 

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional nga 
neni 19-b, përfaqësuesi nga ministria kompetente e 
përcakton identitetin e kandidatit me këqyrje të 
letërnjoftimit.  

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë 
të provimit profesional nuk i lejohet shfrytëzim i ligjeve, 
ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve 
kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe 
informative, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe 
ngjashëm.  

(3) Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së dytë të 
provimit profesional-studim i rastit, i lejohet shfrytëzimi 
vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime) dhe 
metodologjive ose standardeve ndërkombëtare të cilat në 
versionin elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin 
kandidati e jep pjesën e dytë - studimin e rastit nga provimi 
profesional.  

(4) Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë dhe pjesës 
së dytë - studimi i rastit nga provimi profesional nuk i 
lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç 
me informatikanët nga neni 19-b paragrafi (5) i këtij ligji, 
në rast nëse ka problem teknik me kompjuterin.  

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin 
mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk 
mënjanohen në këtë afat provimi profesional vetëm për atë 
kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së 
shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit 
profesional.   

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë 
dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash 
ndërpritet provimi për të gjithë kandidatit që e japin 
provimin profesional dhe do të mbahet në afat prej më së 
shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit 
profesional.  

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe 
të dytë të provimit profesional - studim i rastit vepron në 
kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4), nuk do t'i 
lejohet dhënie e mëtutjeshme në atë termin të përcaktuar.   

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, konsiderohet 
se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo 
konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit 
profesional.   

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 19-b paragrafi 
(5) gjatë kohës së dhënies së provimit profesional nuk 
guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të 
drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në 
rast të mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të 
qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.  

 
Pjesa e parë dhe e dytë e provimit profesional dhe sistemi 

elektronik 
 

Neni 19-g 
(1) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së 

parë (pjesës teorike), e pastaj vazhdon me dhënien e pjesës 
së dytë (studimi i rastit dhe shembulli praktik).  

(2) Pjesa e dytë e provimit profesional (studimi i rastit) 
jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies së 
suksesshme të pjesës së parë të provimit profesional.  

(3) Ministri kompetent me rregullore e përcakton 
mënyrën e ndarjes së pikëve të pjesës së parë dhe të dytë të 
provimit profesional.  

 
Neni 19-d 

(1) Pjesa e parë e provimit profesional për vlerësues 
nga sfera përkatëse përmban pyetje me pesë opsione për 
rrethim nga të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme 
dhe dy janë të pasakta.  

(2) Kusht për dhënie të pjesës së dytë të provimit 
profesional është që kandidati ta ketë dhënë pjesën e parë 
të provimit.   

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të 
provimit profesional në pajtim me paragrafin (2) të këtij 
neni, do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin 
profesional.  

 
Neni 19-gj 

(1) Pjesa e parë e provimit profesional përbëhet nga 
studimi i rastit dhe shembulli praktik.   
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(2) Studimi i rastit përbëhet nga përgjigjja e pyetjeve 
pas vlerësimit të dhënë në pajtim me nenin 12 të këtij ligji.  
Pyetjet kanë pesë opsione të mundshme të përgjigjeve nga 
të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme dhe dy janë 
të ndryshme.  

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë studimin e rastit nga 
pjesa e dytë të provimit profesional, nuk mund t'i qaset 
dhënies së shembullit praktik.  

(4) Shembulli praktik përbëhet nga përpunimi i 
vlerësimit të dhënë, mbrojtja dhe prezantimi i tij para 
Komisionit nga neni 13 i këtij ligji.  

 
Neni 19-e 

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit profesional 
bëhet me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në 
formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.   

(2) Pyetjet nga testi varësisht nga pesha, vlerësohen me 
pikë të caktuara në test.   

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional - 
studimi i rastit bëhet me studimin e vlerësimit të dhënë dhe 
përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve që dalin nga 
vlerësimi, në formë të zgjidhjes softuerike elektronike.  

(4) Pyetjet e përmbajtur në testet për dhënie të pjesës së 
parë të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre, si dhe 
studimi i rastit i pjesës së dytë të provimit profesional dhe 
pyetjet që dalin nga i njëjti dhe përgjigjet e tyre ruhet në 
sistemin unik elektronik për dhënie të provimit profesional 
te ministria përkatëse.  

(5) Sistemet elektronike nga paragrafi (4) i këtij neni 
përmbajnë edhe bazë të arritshme publike prej së paku 300 
pyetjeve për çdo sferë, si dhe bazë të arritshme publike prej 
së paku 80 studime të rastit, për nevojat e pjesës së dytë të 
provimit.  

(6) Në sistemin elektronik është përmbajtur edhe 
udhëzim për rregullat dhe literaturën në të cilat janë 
përmbajtur përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë të 
provimit dhe rregullat për pjesën e dytë të provimit.  

(7) Numri i pyetjeve dhe studimeve të rastit në bazat 
nga paragrafi (5) i këtij neni rritet për 10% në vit, duke 
filluar nga viti 2016.   

(8) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë 
nga provimi profesional - studimi i rastit janë të arritshme 
për kandidatin në kompjuterin në të cilin e ka dhënë 
provimin profesional, menjëherë pas përfundimit të tij.  

 
Neni 19-zh 

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht 
pjesës së dytë të provimit profesional (studimi i rastit), 
përfaqësuesi i ministrisë kompetente i jep kandidatit kod 
për qasje, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasja 
në sistemin elektronik nga neni 19-e i këtij ligji.  

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik 
për pjesën e parë të provimit profesional, përkatësisht 
studim elektronik të rastit me pyetje për pjesën e dytë të 
provimit profesional, të gjeneruara me kompjuter, 
përmbajtjen e të cilit sipas zgjedhjes së rastësishme e 
cakton softueri i sistemit elektronik nga neni 19-e paragrafi 
(4) i këtij ligji dhe nga bazat e nenit 19-e paragrafi (5) i 
këtij ligji.  

(3) Pjesa e parë dhe e dytë - studimi i rastit nga provimi 
profesional, përmbajnë udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së 
tij, për të cilin përfaqësuesi i ministrisë kompetente jep 
sqarim, para se të fillojë dhënia e provimit.  

(4) Sistemi elektronik për dhënie të provimit 
profesional nuk mund të lejojë ekzistim të përmbajtjes 
identike të sistemit elektronik për pjesën e parë të provimit 
profesional, përkatësisht studim elektronik të rastit për 
pjesën e dytë të provimit profesional në një termin për më 
shumë se një kandidat.  

 
Neni 19-z 

(1) Në rast të pengesës për zbatimin e pjesës së parë 
dhe të dytë të provimit profesional, për shkaqe të cilat 
sjellin në pamundësi teknike në funksionimin e sistemit 
elektronik nga neni 19-e i këtij ligji, dhënia e provimit 
profesional ndërpritet. 

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni 
mënjanohen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e 
provimit profesional, i njëjti do të vazhdojë menjëherë pas 
mënjanimit të tyre. 

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk 
mënjanohen në afatin e paragrafit (2) të këtij neni, provimi 
profesional do të ricaktohet për termin tjetër. 

 
Neni 19-x 

(1) Kohëzgjatja e plotë e kohës së caktuar për 
përgjigjen e pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e 
provimit profesional, është 120 minuta.  

(2) Konsiderohet se pjesën e parë të provimit 
profesional e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të 
sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri 
i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.  

 
Neni 19 - i 

(1) Kohëzgjatja e plotë e kohës së përcaktuar për 
përgjigjen e pyetjeve nga studimi i partit nga pjesa e dytë e 
provimit profesional, është 60 minuta.  

(2) Konsiderohet se pjesën e dytë të provimit 
profesional-studimi i rastit e dhënë ai kandidat i cili me 
përgjigje të sakta të pyetjeve të studimit të rastit  ka arritur 
së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të 
paraprara pozitive.                                                                                     

 
Neni 19 - j 

(1) Kandidati i cili e ka dhënë pjesën e dytë të provimit 
profesional- studim i rastit, e jep shembullin praktik. 

(2) Kandidati njoftohet për kohën dhe vendin e dhënies 
së shembullit praktik më së voni në afat prej tetë ditëve 
para ditës së dhënies së provimit.  

(3) Kandidti, shembullin praktik të provimit profesional 
e jep gojarisht para të gjithë anëtarëve të Komisionit për 
Dhënie të Provimit dhe Verifikim me mbrojtje dhe 
prezantim të shembullit praktik nga sfera përkatëse.  

(4) Komisioni për Dhënien e Provimit dhe Verifikim e 
vlerëson mbrojtjen e pjesës praktike me notë "kaloi" dhe 
"nuk kaloi". 

(5) Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit 
profesional - shembullin praktik konsiderohet se nuk e ka 
dhënë provimin profesional. 

 
Certifikata, revizioni i provimeve profesionale të realizuara 

dhe shpenzimet 
 

Neni 19 -k 
(1) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë  provimin 

profesional nga sfera përkatëse, ministri kompetent u jep 
certifikatë për provim profesional të dhënë për vlerësim 
nga sfera përkatëse në afat prej 15 ditësh nga dita e 
përfundimit të provimit profesional. 
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(2) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga paragrafi 
(1) e këtij neni e përcakton ministri i Drejtësisë. 

 
Neni 19-ll 

Me kërkesë të kandidatit, ministria kompetente e 
informon për gabimet e bëra në testin për dhënien e 
provimit profesional, me mundësim për këqyrje të 
drejtpërdrejtë në test.  

 
Neni 19-l 

(1) Testet, studimet e rastit dhe shembujt praktikë 
shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së 
dhënies së provimit profesional.  

(2) Materialet nga provimet e mbajtura, posaçërisht 
versionet në letër të testeve, studimeve të rastit dhe 
shembujve praktikë për dhënien e provimit profesional dhe 
specimenet për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testit 
dhe studimit të rastit, si dhe incizimet nga provimet 
profesionale të mbajtura ruhen në ministrinë kompetente. 

(3) Ministri kompetent i ministrisë përkatëse formon 
Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në 
punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) i këtij 
neni dhe në të cilin, krahas përfaqësuesit nga ministria 
kompetente dhe përfaqësuesit nga Dhoma e Vlerësuesve, 
anëtarë janë edhe përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë 

Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.  

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni mblidhet së 
paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së 
zbatimit të së paku një provimi profesional të mbajtur në 
vitin rrjedhës.  

(5) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe të 

mënyrës së zbatimit të provimeve profesionale të mbajtura 
në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes 
së komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij 
ligji.  

(6) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në zbatimin e 
provimit profesional nga ana e individëve në kuptimin e 
nenit 19-v paragrafi (5) i këtij Ligji, propozon heqje të 

certifikatës nga neni 19-k i këtij ligji. 
(7) Ministri kompetent miraton aktvendim për heqjen e 

certifikatës në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej 
tri ditëve nga pranimi i propozimit. 

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni 
mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën 
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit. 

 
Neni 19-m 

(1) Shpenzimet për dhënien e provimit profesional i 
bart kandidati nëse institucioni ku është i punësuar nuk i 
paguan të njëjtat.  

(2) Shumën e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni 
e përcakton ministri kompetent në bazë të shpenzimeve 
reale të bëra për dhënien e provimit, të domosdoshme për 
realizimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit 
profesional, përgatitjen e bazave të pyetjeve, zbatimin e 
testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe 
përpilimin e certifikatave.  

(3) Shpenzimet për dhënien e provimit profesional 
paguhen në llogarinë e të hyrave personale të ministrisë 
përkatëse.  

(4) Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogarinë 
përkatëse të ministrisë kompetente, më së voni 15 ditë para 
ditës së përcaktuar për zbatimin e provimit profesional, 
kandidatit nuk i lejohet dhënia e provimit profesional.  

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e 
pagesës së mjeteve nuk e jep provimin profesional, mjetet 
e paguara kthehen në pajtim me ligj." 

 
Neni 12 

Pas nenit 46 shtohet nen i ri 46-a si vijon: 
  

"Neni 46-a 
Vlerësuesit dhe Dhoma e Vlerësuesve në  formë 

elektronike detyrimisht janë të lidhura me Agjencinë për 
Katadstër të Patundshmërive, për shfrytëzim të të dhënave 
nga katastra e padundshmërive." 

 
Neni 13 

Pas Kapitullit VI shtohet Kapitull i  ri VI-a "Dispozita 
kundërvajtëse" dhe nen i ri 46-b si vijojnë: 

 
"VI-a. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE 

 
Neni 46-b 

(1) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet personit të 
autorizuar juridik i cili teknikisht e realizon provimin nga 
neni 6 i këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e transmeton 
drejtpërdrejt në ueb faqen e ministrisë kompetente dhe nëse 
nuk e vendos incizimin e tërë provimit në ueb faqen e 
ministrisë kompetente në pajtim me nenin 19-b të këtij 
ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet përfaqësuesit të 
autorizuar nga neni 19-b paragrafi (5) nëse vepron në 
kundërshtim me nenin 19-v paragrafi (9) të këtij ligji.  

(3) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet institucionit të 
autorizuar i cili e  realizon provimin nga neni 6 i këtij ligji, 
nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 19-v 
paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji. 

(4) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet ministrit kompetent 
nëse nuk e miraton aktvendimin ne afatin e përcaktuar në 
nenin 19-l paragrafi (7) të këtij ligji." 

 
Neni 14 

(1) Dhoma është e obliguar që në afat prej tre muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të vendosë sistem 
elektronik për ruajtjen dhe për aplikimin e bazës së të 
dhënave nga neni 19-e paragrafi (4) i këtij ligji. 

(2) Dhoma e Vlerësuesve dhe vlerësuesit obligohen në 
afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të 
lidhen me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive. 

 
Neni 15 

(1) Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

(2) Deri në miratimin e akteve nënligjore nga paragrafi 
(1) i këtij neni do të zbatohen aktet nënligjore të miratuara 
në bazë të Ligjit për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11 
dhe 64/12). 
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Neni 16 
Provimet e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të 

këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e 

Ligjit për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11 dhe 64/12). 

 

Neni 17 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 

të fillojë të zbatohet tre muaj nga dita e hyrjes në fuqi. 

_______ 

5762. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА АКЦИЗИТЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за акцизите, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   

        Бр. 07 – 4720/1                       Претседател 

17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 

Член 1 

Во Закон за акцизите  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 52/2001, 

45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 

105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13,  98/13, 

43/14 и 167/14) во членот 42в став (2) бројот „1,30“ се 

заменува со бројот „1,353“, а бројот „1,50“ се заменува 

со бројот „1,553“. 

 

Член 2 

Во членот 42г став (1) по зборот „ставови“ се дода-

ва бројот „(2),“.  

 

Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се применува од 1 јануари 2015 година. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AKCIZA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 dhe 
167/14,) në nenin 42v paragrafi (2) numri  "1,30" 
zëvendësohen me numrin "1,353", e numri  "1,50" 
zëvendësohen me numrin "1,553". 

 
Neni 2 

Në nenin 42g paragrafi (1) pas fjalës "paragrafët" 
shtohet numri "2,". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të zbatohet nga 
1 janari 2015.  

____________ 

5763. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на 
Законот за електронските комуникации, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   
        Бр. 07 – 4721/1                        Претседател 
17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

        Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 39/14) во 
членот 5 став (2) по алинејата 6 се додава нова алинеја 
7, која гласи: 

„- го промовира значењето и дава препораки за раз-
војот на мрежната и информациската безбедност;“. 

 
Член 2 

Членот 6 се менува и гласи: 
„(1) Агенцијата за електронски комуникации (во 

натамошниот текст: Агенцијата) е самостојно, непро-
фитно регулаторно тело на пазарите за електронски ко-
муникации во Република Македонија и има статус на 
правно лице со јавни овластувања утврдени со овој за-
кон. 
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(2) Република Македонија е основач на Агенцијата. 
Собранието на Република Македонија ги има основач-
ките права во поглед на имотот и средствата за работа 
на Агенцијата. Имотот и средствата за работа на 
Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата. 

(3) Агенцијата е независна од кој било државен ор-
ган или тело, односно организација формирана од 
државен орган, како и од друго правно или физичко 
лице кое обезбедува електронски комуникациски мре-
жи и/или услуги при регулацијата на пазарите за елек-
тронски комуникации  и решавањето на спорови, сог-
ласно овој закон. 

(4) Агенцијата ги извршува работите во согласност 
со овој закон и прописите донесени врз основа на него, 
Законот за општата управна постапка, доколку со овој 
закон поинаку не е одредено, Законот за администра-
тивни службеници,   други закони и стратешки доку-
менти на Република Македонија, како и меѓународните 
договори од областа на електронските комуникации 
што ги склучила или кои ги ратификувала Република 
Македонија. 

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.“ 
 

Член 3 
Во членот 8 по точката 31) се додава нова точка 32), 

која гласи: 
„32) обезбедува официјална национална точка за 

контакт и координација во справувањето со безбеднос-
ните инциденти  кај мрежите и информациските систе-
ми и идентификува и обезбедува одговор на безбеднос-
ни инциденти и ризици;“ 

Точките 32) и 33) стануваат точки 33) и 34). 
 

Член 4 
Во членот 11 по ставот (7) се додава нов став (8), 

кој гласи: 
“(8) Годишната програма за работа на Агенцијата за 

наредната година од ставот (3) точка б) на овој член 
може во текот на годината да се измени, по постапка 
предвидена за нејзиното донесување.“ 

 
Член 5 

Во членот 18 став (1) алинеите 7 и 8 се бришат. 
 

Член 6 
Во членот 25 став (1)  во алинеја 4 на крајот на ре-

ченицата се додава зборот “или“. 
Во алинеја 5 зборот “или“ на крајот на реченицата 

се  заменува со запирка. 
Алинеја 6 се брише. 
 

Член 7 
По членот 26 се додава нов член 26-а кој гласи: 
 

“Член 26-а 
Национален центар за одговор на компјутерски  

инциденти (MKD-CIRT) 
 
(1) Во состав на Агенцијата како посебна организа-

циона единица се формира национален центар за одго-
вор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT) како 
официјална национална точка за контакт и координа-
ција во справувањето со безбедносните инциденти  кај 
мрежите и информациските системи кој идентификува 
и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ри-
зици. 

(2) Директорот на Агенцијата во соработка со ми-
нистерот надлежен за работите од областа на електрон-
ските комуникации донесува Годишна програма за ра-
бота на националниот центар за одговор на компјутер-
ски инциденти и Годишен извештај за работата на на-
ционалниот центар за одговор на компјутерски инци-
денти и истите ги доставува на усвојување до Владата 
на Република Македонија. 

(3) Годишната програма од ставот (2) на овој член 
Владата на Република Македонија ја усвојува најдоцна 
до 1 декември во тековната година, а Годишниот из-
вештај од ставот (2) на овој член Владата на Република 
Македонија го усвојува најдоцна до 31 март во теков-
ната година. 

(4) Вработените во посебната организациона едини-
ца од ставот (1) на овој член имаат статус на админис-
тративни службеници, согласно со Законот за админис-
тративни службеници.“ 

 
Член 8 

Во членот 29 ставот (1)  се менува и гласи: 
“(1) Агенцијата се финансира од средствата оства-

рени од приходите од надоместоците утврдени во оваа 
глава од овој закон заради покривање на администра-
тивните трошоци, односно обезбедување на адекватни 
финансиски и човечки ресурси со цел Агенцијата да 
може да ги спроведе надлежностите утврдени со овој 
закон.“ 

 
Член 9 

Во членот 30 во ставот (2) по зборот “најмногу“ се 
додава зборот “до“. 

 
Член 10 

Во членот 49 во ставот (1) точката на крајот на ре-
ченицата се брише и се додаваат зборовите: “и из-
вршно.“ 

 
Член 11 

Во членот 60 во ставот (3) точката а) се менува и 
гласи: 

“а) име и  адреса на операторот;“. 
 

Член 12 
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи: 
 

“Член 75-а 
Цени за меѓународен роаминг 
(1)Агенцијата има право на операторите кои посе-

дуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбе-
дуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им ут-
врди максимални цени на услугите кои ги нудат во ро-
аминг на корисниците од земјите со кои Република Ма-
кедонија има склучено спогодба за намалување на це-
ните на услугите во роаминг во јавни мобилни комуни-
кациски мрежи, на реципрочна основа, кои не можат да 
бидат повисоки од цените на истите услуги кои важат 
помеѓу земјите членки на Европската Унија. 

(2)Максималните цени на услугите од ставот (1) на 
овој член Агенцијата ќе ги утврди со одлука донесена 
согласно членот 13 од овој закон. 

(3) Во одлуката од ставот (2) на овој член Агенција-
та ќе го утврди и намалувањето на постоечките цени на 
услугите во роаминг од ставот (1) на овој член до ут-
врдените максимални цени од ставот (2) на овој член, 
што ќе се изврши во временски период од три години, 
сметано од 2015 година.” 
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Член 13 
Во членот 121 во ставот (3) точката на крајот на ре-

ченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: “на објективен, транспарентен, недискриминатор-
ски и пропорционален начин.“ 

 
Член 14 

Во членот 151 во ставот (1) во првата реченица по 
зборот “нумерација“  се додаваат зборовите: “на објек-
тивен, транспарентен и недискриминаторски начин.“ 

 
Член 15 

Во членот 166 во ставот (4) третата реченица се 
брише. 

 
Член 16 

Во членот 180 став (1) по точката 4) се додава нова 
точка 5) која гласи: 

“5) не постапува по регулаторните обврски наметнати 
од Агенцијата за големопродажните и малопродажните 
услуги кои ги нуди во роаминг (член 75-а став (1));“ 

Точките 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 
16), 17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) и 26) станува-
ат точки 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 
18) 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27). 

 
Член 17 

(1) Националниот центар за одговор на компјутер-
ски инциденти од членот 7 од овој закон  ќе се форми-
ра најдоцна  до 1 март 2015 година. 

(2) Годишната програма за работа на националниот 
центар за одговор на компјутерски инциденти за 2015 
година, Владата на Република Македонија ќе ја усвои 
најдоцна до 1 јули 2015 година. 

(3) Одредбата на член 26-а став (4) утврдена во чле-
нот 7 од овој закон ќе се применува од денот на отпоч-
нување со примена на Законот за административните 
службеници (“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 27/14). 

   
Член 18 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од  денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/14) në 
nenin 5 paragrafi (2) pas alinesë 6 shtohet aline e re 7, si 
vijon: 

“- e promovon rëndësinë dhe jep rekomandime për 
zhvillim të rrjetit dhe sigurisë së informatave;”. 

 
Neni 2 

Neni 6 ndryshohet si vijon: 
“(1) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin 

e mëtejmë: Agjencia) është trup i pavarur, joprofitabil 
rregullator në tregjet për komunikime elektronike në 
Republikën e Maqedonisë dhe ka status të personit juridik 
me autorizime publike të përcaktuara në këtë ligj. 

(2) Republika e Maqedonisë është themeluese e 
Agjencisë. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i ka të 
drejtat themeluese në pikëpamje të pronës dhe mjeteve për 
punë të Agjencisë. Pronën dhe mjetet për punë të 
Agjencisë i shfrytëzon dhe me to menaxhon Agjencia. 

(3) Agjencia është e pavarur nga cili do organ ose trup 
shtetëror, përkatësisht organizatë e formuar nga organi 
shtetëror, si dhe nga person tjetër juridik ose fizik i cili 
siguron komunikime elektronike dhe/ose shërbime gjatë 
rregullimit të tregjeve për komunikime elektronike dhe 
zgjidhjen e kontesteve, në pajtim me këtë ligj. 

(4) Agjencia i kryen punët në pajtim me këtë ligj dhe 
rregullat e miratuara në bazë të tij, Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është 
përcaktuar ndryshe, Ligjin për nëpunës administrativë, 
ligje të tjera dhe dokumente strategjike të Republikës së 
Maqedonisë, si dhe marrëveshje ndërkombëtare nga sfera e 
komunikimeve elektronike të cilat i ka lidhur ose të cilat i 
ka ratifikuar Republika e Maqedonisë. 

(5) Selia e Agjencisë është në Shkup.” 
 

Neni 3 
Në nenin 8 pas pikës 31) shtohet pikë e re 32), si vijon: 
“32) siguron pikë oficiale nacionale për kontakt dhe 

koordinim në ballafaqimin me incidentet e sigurisë te 
rrjetet dhe sistemet e informatave dhe identifikon dhe 
siguron përgjigje  të incidenteve të sigurisë dhe rreziqeve;" 

Pikat 32) dhe 33) bëhen pikë 33) dhe 34). 
 

Neni 4 
Në nenin 11 pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), 

si vijon: 
“(8) Programi vjetor për punë të Agjencisë për vitin e 

ardhshëm nga paragrafi (3) pika b) të këtij neni gjatë vitit 
mund të ndryshohet, me procedurë të paraparë për 
miratimin e saj". 

 
Neni 5 

Në nenin 18 paragrafi (1) alinetë 7 dhe 8 shlyhen. 
 

Neni 6 
Në nenin 25 paragrafi (1) në alinenë 4 në fund të fjalisë 

shtohet fjala “ose”. 
Në alinenë 5 fjala "ose" në fund të fjalisë zëvendësohet 

me presje. 
Alineja 6 shlyhet. 
 

Neni 7 
Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a si vijon: 
 

“Neni 26-а 
Qendra nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike 

(MKD-CIRT) 
 

(1) në përbërje të Agjencisë si njësi e veçantë 
organizuese formohet qendër nacionale për përgjigje të 
incidenteve kompjuterike (MKD-CIRT) si pikë oficiale 
nacionale për kontakt dhe koordinim në ballafaqimin me 
incidente të sigurisë te rrjetet dhe sistemet e informatave që 
identifikon dhe siguron përgjigje të incidenteve të sigurisë 
dhe rreziqeve. 

(2) Drejtori i Agjencisë në bashkëpunim me ministrin 
kompetent për punët nga sfera e komunikimeve elektronike 
miraton Program vjetor për punë të qendrës nacionale për 
përgjigje të incidenteve kompjuterike dhe Raport vjetor për 
punë të qendrës nacionale për përgjigje të incidenteve 
kompjuterike dhe i dorëzon ato për miratim te Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. 
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(3) Programin vjetor nga paragrafi (2) i këtij neni 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton më së voni 
deri më 1 dhjetor në vitin rrjedhës, ndërsa Raportin vjetor 
nga paragrafi (2) i këtij neni Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë e miraton më së voni deri më 31 mars në vitin 
rrjedhës. 

(4) Të punësuarit në njësinë e veçantë organizuese nga 
paragrafi (1) i këtij neni kanë status të nëpunësit 
administrativ, në pajtim me Ligjin për nëpunës 
administrativë." 

 
Neni 8 

Në nenin 29 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“(1) Agjencia financohet nga mjetet e realizuara nga të 

hyrat nga kompensimet të përcaktuara në këtë kapitull të 
këtij ligji për shkak të mbulimit të shpenzimeve 
administrative, përkatësisht sigurimit të resurseve adekuate 
financiare dhe njerëzore me qëllim që Agjencia të mund t’i 
zbatojë kompetencat e përcaktuara me këtë ligj”. 

 
Neni 9 

Në nenin 30 në paragrafin (2) pas fjalëve: “më së 
shumti" shtohet fjala “deri”. 

 
Neni 10 

Në nenin 49 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe ekzekutiv”. 

 
Neni 11 

Në nenin 60 në paragrafin (3) pika a) ndryshohet si 
vijon: 

“a) emri dhe adresa e operatorit;". 
 

Neni 12 
Pas nenit 75 shtohet neni i ri 75-a, si vijon: 
 

“Neni 75-а 
Çmime për roaming ndërkombëtar 
(1) Agjencia ka të drejtë operatorëve të cilët posedojnë 

rrjete të komunikimit mobil publik dhe sigurojnë shërbime 
të komunikimit mobil publik t’u përcaktojë çmime 
maksimale të shërbimeve të cilat i ofrojnë në roamnig 
shfrytëzuesve nga vendet me të cilat Republika e 
Maqedonisë ka lidhur marrëveshje për zvogëlimin e 
çmimeve të shërbimeve në roaming në rrjetet e 
komunikimit mobil publik, në bazë reciproke, të cilat nuk 
mund të jenë më të larta se çmimet e shërbimeve të njëjta 
të cilat vlejnë ndërmjet vendeve anëtare të Unionit 
Evropian. 

(2) Çmimet maksimale të shërbimeve nga paragrafi (1) 
i këtij neni Agjencia do t'i përcaktojë me vendim të 
miratuar në pajtim me nenin 13 të këtij ligji. 

(3) Në vendimin nga paragrafi (2) i këtij neni Agjencia 
do të përcaktojë edhe zvogëlimin e çmimeve ekzistuese të 
shërbimeve në roaming nga paragrafi (1) i këtij neni deri te 
çmimet e përcaktuara maksimale nga paragrafi (2) i këtij 
neni, që do të kryhet në periudhë kohore prej tre vitesh, 
duke llogaritur prej vitit 2015”. 

 
Neni 13 

Në nenin 121 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në mënyrë 
objektive, transparente, jodiskriminuese dhe proporcionale.” 

 
Neni 14 

Në nenin 151 në paragrafin (1) në fjalinë e parë pas 
fjalës “numërtim” shtohen fjalët: “në mënyre objektive, 
transparente dhe jodiskriminuese”. 

Neni 15 
Në nenin 166 në paragrafin (4) fjalia e tretë shlyhet. 
 

Neni 16 
Në nenin 180 paragrafi (1) pas pikës 4) shtohet pikë e 

re 5) si vijon: 
“5) nuk vepron sipas detyrimeve rregullatore të 

dedikuara nga Agjencia për shërbime të shitjes me shumicë 
dhe shitjes me pakicë të cilat i ofron në roaming (nenin 75-
a paragraf (1));" 

Pikat  5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 
17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) dhe 26) bëhen pika 
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 19), 
20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) dhe 27). 

 
Neni 17 

(1) Qendra Nacionale për Përgjigje të Incidenteve 
Kompjuterike nga neni 7 i këtij ligji do të formohet më së 
voni deri më 1 mars 2015.  

(2) Programin vjetor për punë të qendrës nacionale për 
përgjigje të incidenteve kompjuterike për vitin 2015, 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta miratojë më së 
voni deri më 1 korrik 2015. 

(3) Dispozita e nenit 26-a paragrafi (4) e përcaktuar në 
nenin 7 të këtij ligji do të zbatohet nga dita e fillimit me 
zbatimin e Ligjit për nëpunës administrativë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14). 

   
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e 
botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 

5764. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за здравствена заштита, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   
       Бр. 07 – 4723/1                        Претседател 
17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за здравствена заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 
87/12, 164/13, 39/14 и 43/14) во членот 16, став (4) по 
зборот „Македонија“ сврзникот „и“ се заменува со за-
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пирка, а точката на крајот на ставот се брише и се до-
даваат зборовите „како и со дел од акцизата на цигари 
во износ од 0,053 денари по парче (цигара), наменети 
за набавка на лекови за ретки болести.“ 

Во ставот (6), по зборот „пиво“ сврзникот „и“ се за-

менува со запирка, а по зборот „алкохол„ се додаваат 

зборовите „и цигари“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

____________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 43/12, 145/12, 87/12, 

164/13, 39/14 dhe 43/14, ) në nenin 16 paragrafi (4) pas 

fjalës "Maqedonisë" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, 

e presja në fund të paragrafit fshihet dhe shtohen fjalët: "si 

dhe me pjesën e akcizës së cigareve në shumë prej 0,053 

denarë për copë (cigare), të dedikuar për blerjen e barnave 

për sëmundje të rralla." 

Në paragrafin (6), pas fjalës "birrë" lidhëza "dhe" 

zëvendësohet me presje, e pas fjalës "alkool" shtohen 

fjalët: "dhe cigare". 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 

të zbatohet nga 1 janari 2015.  

____________ 

5765. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравственото осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   

      Бр. 07 – 4724/1                          Претседател 

17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за здравственото осигурување (,,Служ-

бен весник на  Република Македонија”, број 25/00, 
96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 
82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 
16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 и 
113/14) во член 5 став 1 точката 9 се менува и гласи: 

„9. државјанин на Република Македонија кој прима 
пензија или инвалиднина од странски носител на оси-
гурување од држава со која Република Македонија не-
ма склучено/превземено Договор за социјално осигуру-
вање или пак Република Македонија има склу-
чено/превземено ваков Договор, но во него не е регу-
лирана можноста за остварување на право на здрав-
ствено осигурување, додека престојува на територијата 
на Републиката;“  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Граѓаните кои примаат пензија или инвалиднина 

од странски носител на осигурување односно Републи-
ка Македонија и таа странска држава имаат склу-
чено/превземено договор за социјално осигурување во 
кој е регулирана можноста за остварување на право на 
здравствено осигурување и кои имаат живеалиште на 
територијата на Републиката можат да пристапат кон 
задолжителното здравствено осигурување, заради ко-
ристење на право на здравствени услуги од член 9 на 
овој закон, врз основа на одредбите од меѓународниот 
договор.“ 

 
Член 2 

Во член 15 ставовите 3 и 4 се бришат. 
Ставот 5 станува став 3. 
  

Член 3 
Во член 25 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 

и 5, кои гласат: 
„По исклучок за осигуреникот од член 5 став 1 точ-

ка 15 од овој закон, утврдување на својството се врши 
врз основа на решение кое Фондот го носи по службе-
на должност, врз основа на добиените податоци од 
Управата за јавни приходи. 

За утврдување на својството на осигурениците од 
член 5 став 1 точка 4 од овој закон, Фондот по службе-
на должност разменува податоци со надлежните инсти-
туции и врз основа на тие податоци врши прием во 
здравствено осигурување, доколку се исполнети усло-
вите согласно со овој закон.“ 

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

Член 4 
Во Законот за изменување на Законот за здравстве-

ното осигурување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 97/14), во членот 1 датата „1 јануари 
2015 година“ се заменува со датата „1 јануари 2016 го-
дина.“ 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од член 1 ставот 1 и членот 2 од 
овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 
2015 година. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 25/00, 96/00, 50/01, 
11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 
6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 
187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 dhe 113/14) në nenin 5 
paragrafi 1 pika 9 ndryshohet si vijon:      

"9. shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili merr 
pension apo shtesë invaliditeti nga bartësi i huaj i sigurimit 
nga shteti me të cilin Republika e Maqedonisë nuk ka 
lidhur / ka marrë Marrëveshje për sigurim social apo 
Republika e Maqedonisë ka lidhur / ka marrë Marrëveshje 
të këtillë, por në të nuk është rregulluar mundësia për 
realizimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor, derisa 
qëndron në territorin e Republikës,"  

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:  
"Qytetarët të cilët marrin pension apo shtesë invaliditeti 

nga bartësi i huaj i sigurimit, respektivisht Republika e 
Maqedonisë dhe ai shtet i huaj kanë lidhur / kanë marrë 
marrëveshje për sigurim social në të cilën është rregulluar 
mundësia për realizimin e të drejtës së sigurimit 
shëndetësor dhe të cilët kanë vendbanim në territorin e 
Republikës mund t'i qasen sigurimit të detyrueshëm 
shëndetësor, për shkak të shfrytëzimit të të drejtës së 
shërbimeve shëndetësore nga neni 9 të këtij ligji, në bazë të 
dispozitave të marrëveshjes ndërkombëtare." 

 
Neni 2 

Në nenin 15 paragrafët 3 dhe 4 shlyhen.  
Paragrafi 5 bëhet paragraf 3.  
  

Neni 3 
Në nenin 25 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të 

rinj 4 dhe 5, si vijojnë:  
"Me përjashtim për të siguruarin nga neni 5 paragrafi 1 

pika 15 të këtij ligji, përcaktimi i cilësisë bëhet në bazë të 
aktvendimit të cilën Fondi e miraton me detyrë zyrtare, në 
bazë të të dhënave të marra nga Drejtoria e të Ardhurave 
Publike.  

Për përcaktimin e cilësisë së të siguruarve nga neni 5 
paragrafi 1 pika 4 të këtij ligji, Fondi me detyrë zyrtare 
këmben të dhëna me institucionet kompetente dhe në bazë 
të këtyre të dhënave kryen pranimin në sigurimin 
shëndetësor, nëse plotësohen kushtet në pajtim me këtë 
ligj." 

Paragrafët  4, 5, 6, 7 dhe  8 bëhen paragrafë 6, 7, 8, 9 
dhe 10. 

 
Neni 4 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sigurim 
shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 97/14), në nenin 1 data "1 janar 2015" zëvendësohet 
me datën "1 janar 2016."  

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse 
dispozitat nga neni 1 paragrafi 1 dhe neni 2 të këtij ligji do 
të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.   

5766. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-
ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   
      Бр. 07 – 4725/1                          Претседател 
17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

       Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А  К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање (“Службен весник на Република Македонија “ 
брoj 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
113/14 и 160/14), во членот 125 по ставот (6) се додава 
нов став (7) кој гласи: 

„За утврдување својство на осигуреник Фондот по 
службена должност разменува податоци со други инс-
титуции согласно членот 197 став (3) од овој закон.“ 

 
Член 2 

Во Законот за изменување на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување (“Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 97/14), во членот 1 датата: 
“1 јануари 2015 година” се заменува со датата: “1 јану-
ари 2016 година”. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14 и 
160/14), në nenin 125 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i 
ri (7) si vijon: 

"Për përcaktimin e cilësisë së të siguruarit Fondi me 
detyrë zyrtare shkëmben të dhëna me institucione tjera në 
pajtim me nenin 197 paragrafi (3) të këtij ligji." 
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Neni 2 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurimin pensional dhe invalidor ("Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 97/14), në nenin 1 data: 
"1 janar 2015" zëvendësohet me datën: "1 janar 2016". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 

5767. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО  СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
придонеси од задолжително социјално осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 17 декември 2014 година. 

   
       Бр. 07 – 4726/1                          Претседател 
17 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

     Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за придонеси 
од задолжително социјално осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 97/14) во чле-
нот 1 зборовите:  „1 јануари 2015“ се заменуваат со 
зборовите: „1 јануари 2016“. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.     

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE 

NGA SIGURIMI I DETYRUESHËM SOCIAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga 

sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 97/14) në nenin 1 fjalët:  
"1 janar 2015" zëvendësohen me fjalët: "1 janar 2016". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

5768. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување 

јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати 
личности во Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ број 24/1998, 4/2003 и 
149/2009), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 декември 2014 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ 
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за одбележување јубилејни годиш-

нини на значајни настани и истакнати личности за 2015 
година (во натамошниот текст: Програма) се определу-
ваат годишнините на значајни настани и истакнати 
личности од посебно значење за државно-правниот 
развој на Република Македонија, афирмацијата на неј-
зиното историско и културно наследство и негување на 
општоцивилизациските вредности и државните празни-
ци на Република Македонија, утврдени со закон, коиш-
то ќе се одбележуваат во 2015 година.  

 
Член 2 

Во 2015 година ќе се одбележат следниве јубилејни 
годишнини на значајни настани и истакнати личности: 

 
Значајни настани: 

110 години од масакрот во село Загоричани 
(1905) 

Носител: Институт за национална историја 
       Општина Прилеп 

 
110 години од излегувањето на првиот број на 

весникот „Македонија“(1905) 
Носител: Институт за национална историја 

      Државен архив 
 
90 години од објавувањето на АБЕЦЕДАРОТ 

(1925) 
Носител: Институт за национална историја 
        Институт за македонски јазик 
 
90 години од формирањето на ВМРО (обединета) 

(11.10.1925) 
Носител: Институт за национална историја 
                Музеј на македонската борба за државност 

и самостојност 
 
80 години од објавувањето на весникот „Маке-

донски вести“ (1935) 
Носител: Институт за национална историја 
 
70 години од настаните на Скопското Кале 

(07.01.1945) 
Носител: Институт за национална историја 
 
70 години од завршувањето на Втората Светска 

војна (1945) 
Носител: МАНУ 
        Институт за национална историја 
        Сојуз на борците на Македонија 
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70 години од формирањето на првата народна 
влада на ДФМ/НРМ (1945) 

Носител: Влада на РМ 
        МАНУ 
        Институт за национална историја 
 
70 години од кодификацијата на македонскиот ја-

зик и усвојување на македонскиот правопис (1945) 
Носител: МАНУ 
        Институт за македонски јазик 
 
70 години од Првиот црковно-народен собор за 

возобновување на МПЦ (04.03.1945) 
Носител: Собрание на Република Македонија 
 
70 години од објавувањето на првиот број на 

весникот „Флака е велазеримит“ (1945) 
Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија 
       Здружение на новинарите на Македонија 
 
70 години од основањето на ОУ „Лирија“ во 

Скопје (1945) 
Носител: Министерство за образование и наука на 

Република Македонија 
        Општина Чаир 
 
70 години од формирањето на МНТ (1945) 
Носител: Македонски народен театар 
 
50 години од објавување на „Историја на маке-

донскиот јазик“ од Блаже Конески (1965) 
Носител: МАНУ 
        Институт за македонски јазик 
 
Истакнати личности: 
 
500 години од мачеништвото на свети Ѓорги 

Кратовски (24.02.2015) 
Носител: МАНУ 
        Општина Кратово 
         Филозофски факултет-Катедра за историја на 

уметност и археологија 
 
275 годишнина од раѓањето на Али паша Тепе-

лена (1740) 
Носител: Здружение на историчари Албанци во Ма-

кедонија 
 
175 години од раѓањето на Димитар Поп Ѓорги-

ев Беровски (1840) 
Носител: Институт за национална историја 
        Општина Берово 
 
150 години од раѓањето на Ибрахим Темо (1865- 

1939) 
Носител: Институт за духовно и културно наслед-

ство на Албанците 
       Општина Струга 
Здружение на историчари Албанци во Македонија 
 
150 години од раѓањето на Ѓорче Петров (02.04.1865) 
Носител: Институт за национална историја 
        Општина Прилеп 
 
150 години од раѓањето на Петар Наумов Тошев 

(Пере Тошев) (1865) 
Носител: Институт за национална историја 

       Општина Прилеп 
             Филозофски факултет (УКИМ) 

110 години од смртта на Никола Карев (27.04.1905) 
Носител: Собрание на Република Македонија 
 
110 години од смртта на Александар Турунџев 

(10.01.1905) 
Носител: Институт за национална историја 
        Општина Битола 
 
110 години од смртта на Христо Узунов (24.04.1905) 
Носител: Институт за национална историја 
       Општина Охрид 
       Општина Дебарца 
 
100 години од загинувањето на Јане Сандански 

(22.04.2015) 
Носител: Институт за национална историја 
       Универзитетска библиотека Св. Климент 

Охридски Битола 
 
100 години од раѓањето на Кузман Јосифовски 

Питу (23.06.1915) 
Носител: Институт за национална историја 
       Општина Прилеп 
       Музеј Прилеп 
       Сојуз на борците на Македонија 
 
100 години од раѓањето на Антон Попов (1915) 
Носител: Институт за национална историја 
        Институт за македонска литература 
 
100 години од раѓањето на Мирче Ацев (20.11.1915) 
Носител: Институт за национална историја 
        Општина Прилеп 
              Сојуз на борците на Македонија 
 
100 години од раѓањето на Венко Марковски 

(15.03.1915) 
Носител: МАНУ 
        Институт за национална историја 
 
90 години од смртта на Антон Дрндар (25.03.1925) 
Носител: Институт за национална историја 
 
90 години од смртта на Тодор Паница (8.05.1925) 
Носител: Институт за национална историја 
 
90 години од раѓањето на Кирил Македонски 

(19.01.1925) 
Носител: Општина Битола 
             Македонска опера и балет 
       Македонска Филхармонија 
       Факултет за музичка уметност (УКИМ) 
 
90 години од раѓањето на Властимир Николов-

ски (20.12.1925) 
Носител: МАНУ 
       Македонска Филхармонија 
 
80 години од раѓањето на Али Вишко (1930) 
Носител: Општина Тетово 
        Државен Универзитет Тетово 
                Здружение на историчари Албанци во Ма-

кедонија 
 
70 години од смртта на Атанас Лозанчев (8.11.1945) 
Носител: Институт за национална историја 
       Општина Битола 
      Филозофски факултет 
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50 годишнина од смртта на Фан Ноли (13.03.1965) 
Носител: Општина Тетово 
        Институт за духовно и културно наследство на 

Албанците 
 
40 години од смртта на Ристо Крле (1975) 
Носител: Општина Струга 
        Центар за култура „Браќа Миладиновци“ 

Струга 
 
20 годишнина од смртта на Антон Четта (1995) 
Носител: Општина Тетово 
        Институт за духовно и културно наследство на 

Албанците 
        Здружение на историчари Албанци во Македо-

нија 
 
10 годишнина од смртта на Мурат Исаку (24.08.2005) 
Носител: Општина Тетово 
       Друштво на писателите на Македонија 
        

Член 3 
Во 2015 година ќе се одбележат државните празни-

ци на Република Македонија: 2 Август - Ден на Репуб-
ликата, 8-ми Септември - Ден на независноста, 11 Ок-
томври - Ден на народното востание и 23-ти Октомври 
- Ден на македонската револуционерна борба. 

Носител: Претседателот на Република Македонија, 
Претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, Претседателот на Владата на Република Македо-
нија, според утврдениот принцип на ротација. 

 
Член 4 

Годишнините на значајни настани и истакнати лич-
ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2015 година 
ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири; 
- уметнички остварувања и манифестации; 
- споменично одбележување; 
- издавање на монографии и други публикации; 
- издавање на пригодни поштенски марки; 
- издавање на пригодни ковани пари; 
- воспитно – образовни активности; 
- информативно – пропагандни активности; 
- изложбени активности, студиски денови, трибини 

и други облици на одбележување. 
 

Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија во 
2015 година ќе бидат издадени монографии. 

 
Член 6 

Комисијата за култура на Собранието на Република 
Македонија ќе го следи спроведувањето на активнос-
тите предвидени во Програмата. 

 
Член 7 

За одбележувањата на други годишнини на значај-
ни настани и истакнати личности во согласност со кри-
териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележување на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежни-
те органи на државната управа, културно-образовните 
и научните институции, јавните претпријатија, локал-
ната самоуправа и други организации и здруженија. 

Член 8 
Финансиските средства за реализација на обврските 

што произлегуваат од оваа програма, согласно со чле-
нот 7 од Одлуката  за одбележување јубилејни годиш-
нини на значајни настани и истакнати личности во Ре-
публика Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 9 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

      
Бр. 07-4731/1 Претседател 

17 декември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5769. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижните 
ствари-објекти во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите кои се наоѓаат на КП број 17 за КО Маџари н тоа: 

- зграда број 5, намена на зграда и други објект B1-
3. влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, со внатрешна површина од 262 м2; 

- зграда број 5, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 306 м2; 

- зграда број 5, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 1, кат ПК, број 3, намена на посебен дел од згра-
да ДП, со внатрешна површина од 325 м2; 

- зграда број 5, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, со внатрешна површина од 59 м2; 

- зграда број 6, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од 
зграда П, со внатрешна површина од 606 м2; 

- зграда број 6, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 1. кат ПР, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, со внатрешна површина од 686 м2; 

- зграда број 6, намена на зграда и други објект B1-
3, влез 1, кат 1, број 2. намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 304 м2; 
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- зграда број 8, намена на зграда и други објект A5-
1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 60 м2; 

- зграда број 16, намена на зграда и други објект 
B1-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 61 м2; 

- зграда број 16, намена на зграда и други објект 
B1-3, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 62 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10316/1 Заменик на претседателот  

8 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

5770. 
 Врз основа на член 36 – и став 3  и член 86 став 9 

од Законот за  рибарство и аквакултура  („Службен  
весник  на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 
47/11, 53/11, 95/12,  164/13 и 116/14), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР И ФОРМАТА И СОД-
РЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боди-
рање на првиот и вториот дел од испитот за добивање 
уверение за вршење стопански риболов, формата и сод-
ржината на уверението за положен испит и испитот за 
добивање уверение за рибочувар и формата и содржи-
ната на уверението за положен испит.  

 
Член 2 

Во првиот дел од испитите од член 1 на овој пра-
вилник точниот одговор на прашањата се бодира со пет 
бода, сличните одговори со точниот одговор не се бо-
дираат, неточниот одговор во мал обем се бодира со 
минус еден бод, а неточниот одговор во голем обем со 
минус два бода. Максималниот број на освоени бодови 
изнесува 50 бодови. 

 Во вториот дел од испитите точниот одговор се бо-
дира со пет бода, сличните одговори со  точниот одго-
вор се бодираат со два бода, а различните одговори со 
точниот одговор се бодуваат со  минус два бода. Мак-
сималниот број на освоени бодови изнесува 50 бодови. 

 
Член 3 

 Уверението за положен испит за вршење стопански 
риболов се издава на хартија во бела боја во А4 фор-
мат. 

Уверението од став 1 на овој член  ги содржи сле-
дниве податоци: 

- грб на Република Македонија; 
- назив Република Македонија; 
- Mинистерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство; 
- зборовите “Врз основа на член 36 – и став 3 од За-

конот за  рибарство и аквакултура  министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство  на кандидатот 
кој го положил Иcпитот за добивање уверение за сто-
пански риболов издава:“; 

- Уверение за положен испит за вршење стопански 
риболов; 

- име и презиме; 

- датум и место на раѓање; 
- степен на образование; 
- датумот кога  е  положен испитот - прв и втор дел; 
- број и датум на издавање на уверението и 
- место за печат и потпис на министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство.  

Формата и содржината на уверението од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Уверението за положен испит за рибочувар се изда-

ва на хартија во бела боја во А4 формат. 

Уверението од став 1 на овој член  ги содржи сле-

дниве податоци: 

- грб на Република Македонија; 

- назив Република Македонија; 

- Mинистерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство; 

- зборовите “Врз основа на член 36 – и став 3 од За-

конот за  рибарство и аквакултура министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство  на кандидатот 

кој го положил Испитот  за добивање уверение за рибо-

чувар издава:”; 

- Уверение за положен испит за рибочувар; 

- име и презиме; 

- датум и место на раѓање; 
- степен на образование; 
- датумот кога  е  положен испитот - прв и втор дел; 
- број и датум на издавање на уверението и 

- место за печат и потпис на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Формата и содржината на уверението од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на членот 2 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за ри-
барство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 164/13). 

 
Бр. 08-7295/4 Министер за земјоделство, 

5 декември 2014 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

5771. 
Врз основа на член 37-а став (4) од Законот за си-

гурност во железничкиот систем („Службен  весник  на 
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 
137/13, 163/13, 42/14 и 166/14), министерот за тран-
спорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА-
ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ОПШТА  

ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на испитот за општа професионална способност. 

 
Член 2 

Полагањето на испитот за општа професионална 
способност (во натамошниот текст: испитот), се спро-
ведува во две простории од кои секоја одделно треба 
да биде опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-
ње и една за серверот; 

- најмалку 36 столчиња;  
- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри; 
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“; 
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање; 

- локална комуникациска мрежа; 
- мрежен преклопник и 
- мрежна камера за снимање на полагањето.   
 

Член 3 
(1) Овластеното правно лице - Центар за обука тре-

ба да поседува соодветна информатичка опрема и соф-
тверска апликација што овозможува воспоставување и 
водење единствена база на податоци за спроведување 
на испитот, документацијата, стручната анализа и 
стручниот надзор.  

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-
фтверска апликација од ставот (1) на овој член, овлас-
теното правно лице - Центар за обука треба да има и: 

- пристап за користење на апликацијата на Минис-
терството за транспорт и врски за спроведување на 
електронското полагање на испитот и 

- интернет конекција во седиштето на овластеното 
правно лице - Центар за обука од најмалку 10мб/с, на-
менета исклучиво за електронското полагање на испи-
тот. 

 
Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање 
на испитот, треба во целост да биде усогласен со про-
пишаниот начин на бодирање на испитните прашања 
од испитот за општа професионална способност.  

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за критериумите во 

однос на просторните услови и материјално - техничка-

та и информатичката опрема на просториите за полага-

ње на теоретскиот дел од испитот за општа професио-

нална способност и теоретскиот дел од испитот за 

стручно познавање и компетентност во врска со желез-

ничкото возило и за стручно познавање и компетен-

тност во врска со железничката инфраструктура, како и 

периодичните проверки на знаењето на машиновозач 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/14). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-17602/1 Министер 

15 декември 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5772. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 

начинот, постапката за издавање, формата, содржината 

и располагањето со кованите пари за колекционерски 

цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

КОВАНA ПАРA ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О. бр. 02-15/III-4/2014 од 27 март 2014 

година и О. бр. 02-15/IX-6/2014 од 25 септември 2014 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 58/14 и 143/14), во точката 2 алинеја 1, бројот: „35“ 

се заменува со бројот: „30“.  

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-2/2014 на Народната банка на 

18 декември 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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5773. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КОВАНA ПАРA ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 
 
1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О. бр. 02-15/8/2014 од 9 декември 2014 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 181/14), во точката 2 , бројот: „35“ се заменува со 
бројот: „30“.  

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-3/2014 на Народната банка на 
18 декември 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

5774. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, 
со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, со бе-
лезите утврдени во Одлуката за издавање на кована па-
ра за колекционерски цели О бр. 02-15/8/2014 од 9 де-
кември 2014 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 181/14) и Одлуката за изменување на 
Одлуката за издавање кованa парa за колекционерски 
цели О бр. 02-15/XII-3 /2014 од 18 декември 2014 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.188/14). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 24 де-
кември 2014 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XII-4/2014 на Народната банка на 
18 декември 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

5775. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Лактиње, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лактиње, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Лактиње.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20653/1  

20 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5776. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Врпско, која е во надлежност 

на одржување на Одделението  за  катастар на недвиж-

ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Врпско, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Врпско.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20654/1  

20 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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5777. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Полчиште-2, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението  за  катастар на 
недвижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Полчиште-2, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Полчиште-2.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20655/1  

20 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5778. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Рилево, која е во надлежност на 
одржување на Одделението  за  катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Рилево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Рилево.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20656/1  

20 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5779. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Секирци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението  за  катастар на недвиж-
ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Секирци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Секирци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20657/1  

20 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5780. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дреново, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Дреново, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Дреново.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20658/1  

20 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5781. 
 Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Чалошево, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Велес. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чалошево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Чалошево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20882/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5782. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Долно Врановци, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долно Врановци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Долно Врановци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20883/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5783. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Драгарино, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драгарино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Драгарино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20884/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5784. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Негорци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Негорци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Негорци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20885/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5785. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Николиќ, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Николиќ, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Николиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20886/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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5786. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Шопур, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Шопур, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Шопур. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20887/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5787. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горачино, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горачино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Горачино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20888/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5788. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Три Чешми-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Три Чешми-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Три Чешми-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20889/1  

25 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5789. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Крупиште, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделението за катастар на нед-

вижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Крупиште, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Крупиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-20890/1  

25 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5790. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Караорман-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Караорман-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина  Караорман-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20891/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5791. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.11.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Пуxче, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Пуxче, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Пуxче. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-20892/1  

25 ноември 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

5792. 
 Врз основа на член 11 од Уредбата за определува-

ње на условите и начинот на доделување на национал-
но спортско признание за врвно спортско остварување 
и висината на паричниот надоместок („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 127/08), Агенцијата за 
млади и спорт, објавува 

Л И С Т А 
НА СПОРТИСТИ НА КОИ ИМ Е ДОДЕЛЕНО  

НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме 
на спортистот 

Дата, месец, година на 
раѓање и место 

1. Мумин Вели роден 22.03.1980г. во Скопје 

2. Кирил Лазаров роден 10.05.1980г. во  
Св. Николе 

 
Бр. 08-2407/2  

15 декември 2014 година Директор, 
Скопје м-р Марјан Спасески, с.р. 

_________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5793. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „11-
ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје, му се одобрува корис-
тење на повластена тарифа на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија за фотона-
понската електроцентрала „JAKO СОЛАР“ со инстали-
рана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/13, 
м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Де-
мир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиш-
те на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-101; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „JAKO СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
КП.бр.1226/13, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-
нел со моќност од 250 W); 
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- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „JAKO 
СОЛАР“, УП1 бр.08-122/12 од 09.05.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „JAKO СО-
ЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 
12 €¢/kWh; 

-период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-218/14                      Претседател,  
17 декември 2014 година         Димитар Петров, с.р.    

       Скопје  
__________ 

5794. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по 

барањето на Друштвото за трговија, производство и ус-
луги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје, му се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ЛАЗАРО“ со инсталира-
на моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/48, 
м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Де-
мир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-103; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЛАЗАРО“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
КП.бр.1226/48, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија;  

-инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-
нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„ЛАЗАРО“, УП1 бр.08-124/12 од 9.5.2013 година, од-
носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „ЛА-
ЗАРО“ се одобрува користење на повластена тарифа 
од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-220/14                      Претседател,  

17 декември 2014 година         Димитар Петров, с.р.    
        Скопје  

__________ 

5795. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
17.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-
лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ со инсталирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/39, ГП 
бр.61.1,м.в.  „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општи-
на Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
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- назив и седиште: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 
бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-160; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/39, ГП бр.61.1,м.в. „Попова Кула“, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 
панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ“, УП1 бр. 08-105/13 од 29.7.2013 година, односно 
во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ се 
одобрува користење на повластена тарифа од 12 
€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3.  Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-223/14                     Претседател,  

17 декември 2014 година         Димитар Петров, с.р. 
              Скопје  

__________ 

5796. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 1“ со инсталира-
на моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 
1226/74, ГП бр.61.2, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 
бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-162; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в.  „Попова Кула“, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 
панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ – EX 1“, УП1 бр. 08-107/13 од 29.7.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ – EX 1“ се одобрува користење на повластена та-

рифа од 12 €¢/kWh; 
- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-225/14                Претседател,  

17 декември 2014 година            Димитар Петров, с.р.    
         Скопје  

__________ 

5797. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 

член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-
ГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење 
на повластена тарифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-
лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 2“ со инсталира-
на моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 
1226/75, ГП бр. 61.3,м.в. „Попова Кула“, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-
гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 
бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-161; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – EX 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/75, ГП бр.61.3,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 
панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ – EX 2“, УП1 бр. 08-106/13 од 29.07.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
СДЛ – EX 2“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-227/14                 Претседател, 

17 декември 2014 година         Димитар Петров, с.р.     
           Скопје  

__________ 

5798. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, 
за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевге-
лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 

на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ со инсталирана моќност од 49,75 
kW и со локација на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. 
„Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Ка-
пија. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 
Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - 
Данко“, бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-163; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“; 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. „Попова Кула“, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-
нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 

ПОВЕР Н“, УП1 бр.08-108/13 од 29.7.2013 година, од-
носно во зависност од инсталираната моќност и лока-
цијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ПОВЕР Н“ се одобрува користење на повластена тари-
фа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-229/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5799. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, 
за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E1“ со инсталирана моќност од 

49,75 kW и со локација на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, 

м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Де-

мир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 

Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - 

Данко“, бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-164; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. „Попова Кула“, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ПОВЕР Н - E1“, УП1 бр.08-109/13 од 29.7.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ПОВЕР Н“ се одобрува користење на повластена тари-
фа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-231/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5800. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, 
за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-
диште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевге-
лија, му се одобрува користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E2“ со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, 
м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Де-
мир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 
Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - 
Данко“, бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-165; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-
нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ПОВЕР Н – E2“, УП1 бр.08-110/13 од 29.7.2013 година, 
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односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ПОВЕР Н – E2“ се одобрува користење на повластена 
тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-233/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5801. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ ТЕ 
ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото за производство,трговија и услуги 
ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со се-
диште на ул.Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се одобрува 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 
Ештерец - реф. бр.372 со инсталирана моќност од 376 
kW и со локација на КП бр.551/4, КП бр.764/2, КП 
бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП бр.120/2, КП 
бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП бр.1699,КО 
Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, КП бр.618, 
КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Пробиштип. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство,трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје, со седиште на ул.Желево бр. 2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-63; 

- назив на електроцентралата: ХЕЦ 372 Ештерец - 
реф. бр.372; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зе-
лен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП 
бр.120, КП бр.1699,КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП 
бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општи-
на Пробиштип;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 376 
kW (една генераторска единица со моќност од 376 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.090.078 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец 

- реф.бр. 372, УП1 бр.08-250/12 од 25.3.2013 година, 

односно се одобрува користење на повластените тари-

фи за одделните блокови, според следната табела: 

 
Блок Kоличинa на испорачана 

електрична енергија по 
блокови (kWh) 

Повластена тарифа за испо-
рачаната електрична енер-
гија по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 

- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-235/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5802. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-

ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 

одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
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фа на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ со инсталирана моќност од 49,64 

kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.„Преста“, 

КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-139; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.„Преста“, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-

ЈАНИ ГП 1.1“, УП1 бр.08-211/12 од 14.6.2013 година, 

односно во зависност од инсталираната моќност и ло-

кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-

ЈАНИ ГП 1.1“ се одобрува користење на повластена та-

рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-237/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

5803. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-

ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 

одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-

фа на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ со инсталирана моќност од 49,64 

kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.„Преста“, 

КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-140; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.„Преста“, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-

ЈАНИ ГП 1.2“, УП1 бр.08-212/12 од 14.6.2013 година, 

односно во зависност од инсталираната моќност и ло-

кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-

ЈАНИ ГП 1.2“ се одобрува користење на повластена та-

рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-239/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5804. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 
на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-141; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.3“, УП1 бр.08-213/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.3“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-241/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

5805. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 
на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-142; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.4“, УП1 бр.08-214/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.4“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-243/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5806. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-143; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.5“, УП1 бр.08-215/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.5“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
   УП1 Бр. 08-245/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

5807. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-143; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.5“, УП1 бр.08-215/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.5“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-247/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5808. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-145; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.7“, УП1 бр.08-217/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.7“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-249/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

5809. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 17.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со инсталирана моќност од 49,64 
kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, 
КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 
Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-146; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 
од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 
kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-
нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.8“, УП1 бр.08-218/12 од 14.6.2013 година, 
односно во зависност од инсталираната моќност и ло-
кацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛО-
ЈАНИ ГП 1.8“ се одобрува користење на повластена та-
рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-251/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5810. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.„11-ти 

Октомври“ бр. 18/10, Скопје, му се издава решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „JAKO 

СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со ло-

кација на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиш-

те на ул.„11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-101; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „JAKO СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 

КП.бр.1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 

Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-217/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5811. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗА-

РО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„ЛАЗАРО“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со 

локација на КП 1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-

диште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-103; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЛАЗАРО“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 

КП.бр.1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 

Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-219/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5812. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на 

решение за стекнување на статус на повластен произ-

водител на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 

17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ со инсталирана 

моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/39, 

ГП бр.61.1,м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-

гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 

бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-160; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/39, ГП бр.61.1,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-222/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5813. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на 

решение за стекнување на статус на повластен произ-

водител на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 

17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - EX 1“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-

гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 

бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-162; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - EX 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-224/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5814. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на 

решение за стекнување на статус на повластен произ-

водител на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 

17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - EX 2“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.1226/75, ГП бр.61.3,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гев-

гелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ 

бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-161; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - EX 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/75, ГП бр.61.3,м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-

пија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.316 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-226/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5815. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издава-

ње на решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ со инста-

лирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 

Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – 

Данко“ бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-163; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-228/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5816. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГОПОВЕР- Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издава-

ње на решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E1“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 

бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 

Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – 

Данко“ бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-164; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-230/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5817. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издава-

ње на решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со се-

диште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевге-

лија, му се издава решение за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-

ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E2“ со 

инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на                     

КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Де-

мир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз 

Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – 

Данко“ бр.57, Гевгелија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-165; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - E2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-

нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-232/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5818. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ ТЕ 
ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, за издавање 
на решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 17.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство,трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со се-
диште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
ХЕЦ 372 Ештерец - реф. бр.372 со инсталирана моќ-
ност од 376 kW и со локација на КП бр.551/4, КП 
бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП 
бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП 
бр.1699,КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, 
КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Про-
биштип. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство,трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје, со седиште на ул.„Желево“ бр. 2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-63; 

- назив на електроцентралата: ХЕЦ 372 Ештерец - 
реф. бр.372; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зе-
лен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП 
бр.120, КП бр.1699,КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП 
бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општи-
на Пробиштип;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 376 
kW (една генераторска единица со моќност од 376 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.090.078 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
17.12.2034 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-234/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

5819. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“, 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-139; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-236/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5820. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-140; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-238/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5821. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-141; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

 3. Жалбата изјавена против ова решение не го од-

лага неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-240/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5822. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-142; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-242/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5823. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-143; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-244/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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5824. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-144; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-246/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5825. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 

член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-

дители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ 

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

Друштвото за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 17.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за фото-

напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“  со 

инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 

од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-145; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-248/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 



 Стр. 48 - Бр. 188                                                                             19 декември 2014 
 

5826. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17 став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање 
на решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 17.12.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“  со 
инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел 
од  КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 

Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 

Б/3-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-146; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 

Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 

kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 па-

нел со моќност од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 65.865 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.12.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-250/14  

17 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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