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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2855.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република Македонија“
број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
162/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Северна Македонија во својство
на Собрание на Акционерското друштво за транспорт
,,Македонски железници Транспорт АД - Скопје‟‟, на
седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ ,,МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ
АД“ – СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерско друштво за транспорт
Македонски железници Транспорт АД – Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07,
21/08, 87/09, 95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14, 4/15,
28/15, 64/16 и 142/16) во насловот зборовите „Македонски железници“ се заменуваат со зборовите „Железници на Република Северна Македонија“.
Член 2
Во членот 1 зборовите: „Македонски железници
Транспорт АД-Скопје“ се заменуваат со зборовите:
„Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД- Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото)“.
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
„Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата:
„Железници на Република Северна Македонија
Транспорт АД-Скопје“.
Скратен назив на фирмата на Друштвото е:
„ЖРСМ Транспорт АД-Скопје“.
Називот на фирмата на Друштвото на албански јазик е:
„Hekurudhat e Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut
Transport SHA – Shkup“.
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Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е:
,,HRMV Transport SHA – Shkup“.
Друштвото ќе работи и учествува во меѓународниот
промет под фирмата:
„Railways of the Republic of North Macedonia
Transport JSC Skopje“
Скратената назив на фирмата на Друштвото во меѓународниот промет е:
„RRNM TRANSPORT JSC Skopje“.
Член 4
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
,,Член 3-а
Друштвото во правниот промет настапува во свое
име и за своја сметка“.
Член 5
По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:
,,Член 4-а
Друштвото може да изврши промена на името и на
седиштето.
Одлуките за промена на името и седиштето на
Друштвото ги донесува Собранието.
Промената на името и на седиштето на Друштвото
се запишува во трговскиот регистар“.
Член 6
Членот 5 се менува и гласи:
„Друштвото има печат, штембил и знак.
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со посебен акт на Управниот одбор“.
Член 7
Членот 7 се менува и гласи:
,,Основната главнина на Друштвото е имотот на
Друштвото утврден со проценката направена од Биро
за судски вештачења при Министерство за правда на
Република Македонија со состојба 16.6.2015 година и
изнесува: 9.269.172.345,00 денари или 150.741.044.50
евра според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на статутот, потврдена со Одлука на Влада на Република Македонија број 42-8327/1 од 7 септември
2015 година, Одлука на Влада на Република Македонија број 42-12300/1 од 29 декември 2015 година, Договор за претворање на побарувањето во траен влог во
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акционерското друштво број 11-316/1 од 14.1.2016 година и склучен помеѓу Влада на Република Македонија
и Македонски железници Транспорт АД – Скопје, Одлука на Влада на Република Македонија број 42-3843/6
од 19 јули 2016 година и Одлука на Влада на Република Македонија број 42-3843/5 од 19 јули 2016 година.
Основната главнина е распоредена на 9.269.172
обични акции кои ги поседува акционерот – Република
Македонија со номинална вредност од 1.000,00 денари
или 16.26 евра според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен еден ден пред
усвојувањето на Статутот.
Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со
одлука на Собранието на Друштвото.“
Член 8
Во членот 9 во ставот 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.
Член 9
Во членот 11 во точката 2 по зборовите „финансиски извештаи“ запирката се заменува со сврзникот „и“.
Член 10
Во членот 12 во ставот 1 зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Седиштето на основачот е во Скопје, на Булевар
Илинден број 2“.
Член 11
Во членот 17 во ставот 1 запирката по зборот „состаноци“ се заменува со сврзникот „и“, а по зборот записникот се додава сврзникот „и“.
Член 12
Во членот 18 се додава нов став 1 кој гласи:
„Управниот одбор управува со Друштвото и во тие
рамки, го води работењето на Друштвото под сопствена одговорност.“
Ставот 1 станува став 2.
Член 13
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:
„Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги
вршат работите заедно од надлежност на Управниот
одбор, и тоа:
1.Донесува Програма за работа, Програма за развој,
Годишен план за работа, Годишен финансиски план,
Годишен план за јавни набавки и Програма за инвестициони вложувања на Друштвото;
2.Ја утврдува деловната политика;
3.Ги утврдува тарифите за превоз и цените на услугите;
4.Одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
5.Го усвојува Извештајот за попис на средствата,
побарувањата и обврските;
6. Поднесува 3 (три) месечни извештаи кои содржат
показатели за финансиското работење на Друштвото
до Надзорниот одбор и до Собранието на Друштвото.
7.Поднесува извештај за работењето до Надзорниот
одбор еднаш на три месеци;
8.Донесува Годишна сметка, Годишни финансиски
извештаи и Годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
9.Одлучува за расходување и отуѓување на основни
средства;
10.Поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
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11.Донесува одлуки за инвестиции;
12.Донесува одлуки за одобрување на договори за
инвестициони вложувања;
13.Донесува одлуки за земање кредити во врска со
реализација на програмите, односно плановите;
14.Одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
15.Одлучува по приговорите за заштита на правата
на работниците, во случаите утврдени со закон;
16.Одлучува за набавка на основни средства;
17.Одлучува за употреба на посебната резерва, заради покривање на загубата на Друштвото;
18.Одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
19.Донесува Деловник за работа;
20.Одлучува за склучување на Колективен договор;
21.Одлучува за внатрешна организација на Друштвото и систематизација на работните места;
22.Донесува Програма за економски, технолошки,
структурални и други промени, кои предизвикуваат
потреба од намалување на бројот на вработените;
23.Назначува лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) кој го вршат секојдневното
водење на работењето на Друштвото;
24.Разрешува работници со посебни овластувања и
одговорности (раководни лица);
25.Одлучува за преземање на мерки за заштита при
работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;
26.Донесува општи акти на Друштвото;
27.Ги определува работните места на кои странски
државјани неможат да засноваат работен однос;
28.Ги утврдува работните места со услови на работи потешки од нормалните;
29.На барање на Собранието на Друштвото и Надзорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во нивна надлежност;
30.Одлучува за прашања од областа на одбраната;
31.Се грижи и превзема потребни дејствиjа за исполнување со Закон, пропишани обврски на Друштвото;
32.Одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
33.Формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
34.Одлучува за издавање на основните средства на
Друштвото под закуп;
35.Одлучува за барањата од надлежни органи и
институции;
36.Ги определува овластените потписници на
Друштвото;
37.Донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации над 500 евра во денарска противвредност согласно Годишниот оперативен план за работа,
но не повеќе од утврдениот лимит со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности;
38.На членовите на Надзорниот одбор по истекот
на деловната година им поднесуваат Годишна сметка,
Финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на Друштвото;
39.Донесува Комерцијална политика за превоз на
стоки во железничкиот сообраќај и за тоа го информира Надзорниот одбор и
40.Врши други работи кој не се во надлежност на
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.“
Во ставот 2 точката 7 се менува и гласи:
„Донесување на Годишната инвестициона програма, План за јавни набавки, Финансиски план, Задолжување на Друштвото со кредити, Земање под наем на
средства, Давање под наем на средства, Земање на позајмица, Давање под залог и Давање на гаранција.“
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Член 14
Во членот 23 ставот 2 се менува и гласи:
„На состаноците на Управниот одбор се води записник.“
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои
гласат:
„По барање на членот кој гласал „за“ и „против“, во
Записникот може да се внесе причината зошто така
гласал.
Ако некој член има судир на интерес, истиот има
обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и
тоа да се евидентира во Записникот.“
Член 15
Членот 25 се менува и гласи:
„Претседателот на Управниот одбор го застапува
Друштвото во односите со трети лица за сите работи,
без ограничување и носи назив Генерален директор“.
Член 16
Во членот 26 точката 3 се менува и гласи:
„Ја утврдува дисциплинската и материјалната одговорност на работниците, во прв степен.“
Точката 10 се менува и гласи:
„Изготвува Елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените“.
Член 17
Во членот 35 ставот 2 се менува и гласи:
„На состаноците на Надзорниот одбор се води записник.“
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои
гласат:
„По барање на членот кој гласал „за“ и „против“, во
Записникот може да се внесе причината зошто така
гласал.
Ако некој член има судир на интерес, истиот има
обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и
тоа да се евидентира во Записникот.“
Член 18
Во членот 39 ставот 1 се менува и гласи: ,,Точката
на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „по претходно одобрение од Надзорниот одбор“.
Член 19
Членот 40 се менува и гласи:
„Директорот на Подружницата ги врши следните
работи:
1. Организира, координира и раководи со процесот
на целокупната работа на Подружницата;
2. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот
одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор и директорите на соодветните области;
3. Се грижи за реализација на планските задачи;
4. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
5. Поднесува извештаи за работата на Подружницата до Управниот одбор;
6. Предлага расходување и отстапување на основни
средства книговодствено евидентирани во Подружницата.
7. Предлага набавки за потребите на Подружницата, во рамките на Годишниот план за јавни набавки;
8. Предлага комисии и работни групи на Управниот
одбор и Генералниот директор за извршување на пооделни работи и
9. Врши други работи по овластување на Управниот одбор и на Генералниот директор на Друштвото.“
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Член 20
Во членот 42 ставот 2 се менува и гласи:
„Друштвото ги има следните комисии:
1.Комисија за заштита на правата на работниците;
2.Комисија за контрола над примена на Колективниот договор и
3.Други комисии формирани од Управниот одбор,
Надзорниот одбор, Генералниот директор, директорот
на Подружниците и сектори на Друштвото по укажана
потреба во процесот на работењето“.
Член 21
Во членот 43 во ставот 2 по зборовите „контрола
над одредбите“ се заменуваат со зборовите „контрола
над примената на одредбите“.
Член 22
Во членот 47 во ставот 1 по зборот „издатоци“ се
додава зборот „за“.
Член 23
Членот 52, се менува и гласи:
„Сите акти што ги донесува Управниот одбор и
Надзорниот одбор се објавуваат во службеното гласило
на Друштвото, освен објавувањата кој што Друштвото
според закон е должно да ги објавува во ,,Службен весник на Република Северна Македонија‟‟, jавните гласила или на интернет страницата на Друштвото.“
Член 24
Во членот 53 ставот 3 се менува и гласи:
„Акти на Друштвото се:
- Колективен договор;
- Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места;
- Правилник за формирање и начинот на работа на
Центарот за обука и работењето на Центарот за обука;
- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за безбедност при работа;
- Правилник за печат, штембил и знак;
- Правила за редот и дисциплината;
- Ценовник за технички и други услуги;
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регулатива која регулираат дејноста на железничкиот сообраќај и
- Други акти во согласност со закон, со овој статут
и со колективниот договор.“
Член 25
Во членот 55 зборот „војна“се заменува со зборот
„воена“.
Член 26
Во членот 60 во ставот 2 зборовите „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите „Надзорниот одбор“.
Во ставот 3 зборовите „Службен весник на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Член 27
Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото, да
подготви пречистен текст на Статутот.
Член 28
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2233/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2856.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20 август 2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р.ТРИФУН
ПАНОВСКИ‘‘ БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Јавната здравствена установа ЈЗУ
Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски„„ Битола, се
дава на трајно користење, без надомест, недвижна
ствар, која се наоѓа на ул. „АСНОМ“ бб во Битола, на
КП бр. 15809/1, за КО Битола, запишана во Имотен
лист бр.93770, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 10, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1130м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
576м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
4м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
594м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 9, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
444м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 13, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1030м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
590м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
597м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 16, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1030м2,
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
590м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 18, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 18, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
597м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 19, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1030м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 20, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 20, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
609м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 21, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
587м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 21, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 22, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
4м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 22, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
479м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 23, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
169м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 24, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
694м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 25, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
647м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда П со внатрешна површина од
423м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 5, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
449м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
971м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
619м2,
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-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект В23, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 403м2,
- дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект В23, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 309м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 2, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1013м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 3, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
774м2,
-зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 4, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
619м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
46м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1025м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
506м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1055м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
130м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
954м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
746м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
298м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
734м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
488м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
81м2,
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- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
370м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
61м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
81м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
488м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
61м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
370м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда П со внатрешна површина од
269м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
922м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
57м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
148м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
278м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
209м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
99м2 и
- зграда 9, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
44м2.
Член 2
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5479/1
20 август 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 7

2857.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 8 - Бр. 182

3 септември 2019

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 182

3 септември 2019

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 11

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Град Скопје за
потребите на СУГС „Браќа Миладиновци“- Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6219/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 12 - Бр. 182

3 септември 2019

2858.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 13

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Свети
Николе за потребите на СОУ „Кочо Рацин“ - Свети Николе.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6221/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 14 - Бр. 182

3 септември 2019

2859.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 182

3 септември 2019

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица за потребите на СОУУД „Димитар Влахов“- Струмица.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6224/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 18 - Бр. 182

3 септември 2019

2860.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 182

3 септември 2019

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Куманово за потребите на ССОУ „Киро Бурназ“- Долно Којнари- Куманово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6226/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 22 - Бр. 182

3 септември 2019

2861.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 182

3 септември 2019

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Прилеп за потребите на СОУ „Орде Чопела “- Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6227/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 25

2862.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 26 - Бр. 182

3 септември 2019

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 182

3 септември 2019

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Општина Тетово
за потребите на ССОУ „Моша Пијаде“- Тетово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4849м2 ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6232/1

Претседател на Владата

27 август 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

2863.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на

Бр. 45-6498/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2864.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО БАЊИЦА, ОПШТИНА
ГОСТИВАР
Член 1

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ ПЕНА СО
РЕФ. БР.85 КО БОЗОВЦЕ - ВОН Г.Р. И KO ВЕШАЛА,
ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ
Пена со реф. бр.85 КО Бозовце-вон г.р. и КО Вешала,
Општина Тетово.

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс
КО Бањица, Општина Гостивар.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со површина од 23630м2, ги има
следните катастарски индикации:

3 септември 2019

Бр. 182 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 182

3 септември 2019

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.2 „РАТЕВСКА РЕКА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН БЕРОВО

Бр. 45-6501/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

Член 1
Дивечот во ловиштето бр.2 „Ратевска Река“ во ловен реон Берово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

2865.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.1 „САРАЕВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН
БЕРОВО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.1 „Сараево“ во ловен реон Берово се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6539/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2866.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6539/2
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2867.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.3 „ПАЛАЗЛИЈА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН БЕРОВО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.3 „Палазлија“ во ловен
реон Берово се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на
концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6539/3
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3 септември 2019
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2868.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.4 „ЏАМИ ТЕПЕ“ ВО ЛОВЕН
РЕОН БЕРОВО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.4 „Џами Тепе“ во ловен
реон Берово се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6539/4
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2869.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.6 „ЧИФЛИК“ ВО ЛОВЕН РЕОН
БЕРОВО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“ во ловен реон
Берово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на
давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се

утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-6539/5
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2870.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.5 „РОЖДЕН“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КАВАДАРЦИ
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.5 „Рожден“ во ловен реон
Кавадарци се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-6539/6
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2871.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
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3 септември 2019

ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.5 „ДУШЕГУБИЦА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН КИЧЕВО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.5 „Душегубица“ во ловен
реон Кичево се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6539/7
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2872.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.1 „КАДИНА РЕКА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН СКОПЈЕ
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.1 „Кадина Река“ во ловен
реон Скопје се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-6539/8
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2873.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“
бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.2 „КОПРИШНИЦА“ ВО ЛОВЕН
РЕОН НЕГОТИНО
Член 1
Дивечот во ловиштето бр.2 „Копришница“ во ловен
реон Неготино се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до
моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.
Член 2
Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука
на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се
утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање
на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно
Законот за ловството.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 45-6539/9
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2874.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/09), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ
СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
„ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ,
ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА,
ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2019/2020 година, чие образование се финансира од

3 септември 2019
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Буџетот на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19),
во членот 1 во воведната реченица бројот „35“ се заменува со бројот „36“.
Во алинејата 1 бројот „25“се заменува со бројот
„26“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6737/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2875.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија, УП1 бр. 12-69/19 од 23 јули 2019 година на
Друштвото за производство, градежништво, трговија и
услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз - извоз Струмица,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз - извоз
Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАТА РЕСУРСИ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-69/19
29 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, градежништво, трговија
и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз - извоз Струмица
со седиште на ул. Ѓорѓи Василев бр.1-лок.1, Струмица,
Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 29 август
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 29 август 2054
година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-381-2019
6. Единствен матичен број: 7020457
7. Единствен даночен број: 4027015522020
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАТА РЕСУРСИ” со
локација на кровна површина на КП 386/4, КО Градошорци вон.г.р, општина Василево
9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ДАТА РЕСУРСИ”, со
технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
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- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
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- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
12. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
13. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
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Бр. 182 - Стр. 35

Прилог 2
Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ДАТА РЕСУРСИ”,
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 35,88 kW,
3. општи податоци:
- година на почеток на градба – 2019 година
- година на завршеток на градба – 2019 година
- година на почеток на работа – 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ – 35 години
4. податоци за опрема:
- број на фотонапонски панели - 138
- тип – поликристални,
- производител – PiKCELL GROUP PiK260p(60)
- номинални податоци на фотонапонски панели –
моќност 260W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор – FRONIUS SYMO 15.0 TL3, – 3 парчиња,
15000Wp.
5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.710
kWh/m2
6. очекувано производство на електрична енергија.
– 49.500kWh
__________
2876.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19), како и член 15 од Правилникот за лиценци
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.51/19 и 54/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
производство на електрична енергија УП1 бр. 12-76/19
од 1 август 2019 година на Друштвото за изградба и
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП,
NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, на седницата одржана на 29 август 2019 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

2. Лиценцата за вршење на производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-05/19 од 4 март 2019
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.51/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна
работа за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-05/19 од 22 март
2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/19).
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-76/19
29 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP
ДООЕЛ експорт – импорт Тетово со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1, Тетово
2. Вид на енергетска дејност
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на лиценцата
ЕЕ-ПРОИЗ–351-2019
4. Датум на издавање на лиценцата
29 август 2019 година
5. Датум на важење на лиценцата
28 јануари 2034 година
6. Единствен матичен број 6658628
7. Единствен даночен број 4028010514114

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI
GROUP ДООЕЛ експорт – импорт Тетово се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала
МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103.

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103
во КО Доброште – вон г.р и КО Првце.
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9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103,
со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.
10. Права, обврски и одговорности на носителот
на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- ги почитува Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во согласност со Законот за енергетика,
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
Доколку носителот на лиценцата се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија
којшто користи повластена тарифа, е должен и да:
- се придржува кон Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од
обновливи извори на енергија,
- се придржува кон Договорот склучен со операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на произведената електрична енергија по повластена тарифа;
- ја продава произведената електрична енергија
единствено на операторот на пазарот на електрична
енергија,
- обезбеди електрична енергија за сопствена потрошувачка од своите капацитети или од пазарот на електрична енергија, а доколку во рамките на електроцентралата постојат и други генераторски единици произведената електрична енергија од дополнителните генераторски единици може да се користи за сопствена
потрошувачка, но не смее да се испорачува во електроенергетскиот систем,
- доставува податоци и информации, расположливост на производниот капацитет и планови за производство на електрична енергија до операторот на пазарот на електрична енергија.
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11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
13. Обврска за доставување на други извештаи,
податоци и информации во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да:
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува известување за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на
електродистибутивниот систем , сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето
на нивните обврски од лиценците, во согласност со
Мрежните правила за пренос на електрична енергија,
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да доставува
извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот
на електродистибутивниот систем а во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
14. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
15. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,
увид во целокупната документација на носителот на
лиценцата, објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци.

Бр. 182 - Стр. 37

18. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци.
19. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
Прилог 2. Податоци за мала хидроелектроцентрала:
1. име на мала хидроелектроцентрала –МХЕЦ “Габровска” со реф. бр 103;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година.
3. податоци за турбина:
- тип и производител:– Хоризонтална Пелтон,
Feroinvest
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 1765 kW,
- Номинален проток: 0,615 m³/s,
- Номинален нето пад: 326,27m,
- Номинална брзина: 1000 -1
4. Податоци за генератор:
- Тип и производител – Трофазен синхрон,
MarelliMotori, Италија, со хоризонтално вратило;
- Номинални податоци:
- Привидна моќност: 2250 kVA,
- Моќнoст активна: 1800 kW,
- Фреквенција: 50Hz
- Номинален напон: 0,69 kV,
- Номинална брзина: 1000 -1
- Номинален фактор на моќност: 0, 8
5. Податоци за трансформатор:
- Производител – Тesar Италија,
- Номинални податоци:
- Привидна моќнoст: 2250 kVA,
- Номинален напон: 10,5(21)/0,69 kV/kV.
__________
2877.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, УП1 бр.12-80/19 од 12 август 2019 година на
Друштвото за трговија и услуги РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 29 август 2019 година,
донесе

Стр. 38 - Бр. 182
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги РеНРЏИ
Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за
вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност
снабдување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-80/19
29 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги РеНРЏИ Трејдинг
Гроуп ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.16/2-ри кат Хипериум Бизнис Центар, Скопје - Карпош
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 29 август
2019 година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 29 август 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕСНАБ-385-2019
7. Единствен матичен број: 7362617
8. Единствен даночен број: 4057019546302

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Северна Македонија и
странство.
12. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија;
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- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите;
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
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снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли.
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15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
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ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги РеНРЏИ
Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца
за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1,
којшто е составен дел на оваа Oдлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-81/19
29 август 2019 година
Скопје

17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
2878.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија,
УП1 бр.12-81/19 од 12 август 2019 година на Друштвото за трговија и услуги РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на
седницата одржана на ден 29 август 2019 година, донесе

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги РеНРЏИ Трејдинг
Гроуп ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.16/2-ри кат Хипериум Бизнис Центар, Скопје - Карпош
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 29 август
2019 година
4. Период на важење на лиценцата: 10 години
5. Датум на важење на лиценцата: 29 август 2029
година
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-386-2019
7. Единствен матичен број: 7362617
8. Единствен даночен број: 4057019546302

3 септември 2019

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство,
заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на
електрична енергија, како и продажба во странство.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
енергетската дејност
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други
договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
11. Подрачје на кое ќе се врши енергетската дејност
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен
електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична
енергија и Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електрична¬та енергија по договорената цена, врз
основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при
што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори
на енергија произведена од повластени производители
кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем;
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- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична енергија, како и
од договорите за прекугранични трансакции преку
електропреносната мрежа во согласност со Правилата
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните
преносни капацитети, како и согласно правилниците и
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за
енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен да:
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во
согласност со прописите и правилата за финансиско
известување и ревизија.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) набавка и продажба на електрична енергија,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
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3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
5) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен да овозможи
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија
за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на
носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2879.
Врз основа на 78 став 1 т. ж) в.в. со член 71 став 1
точка б), од Законот за извршување („Службен весник
на РСМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Управниот одбор
на Комората на извршители на РСМ на седница на ден
16.08.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Милена Мажевска од Битола со адреса на живеење на ул.
Димитар Илиевски Мурато бр.12/11, Битола запишан
во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 78.
Ова решение влегува во сила на ден 19.08.2019 година.
Образложение
На ден 16.12.2009 година со Решение на Министерот за правда бр.09-5338/1 лицето Милена Мажевска
беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен. Врз основа на чл.
33 став 5 од Законот за извршување („Службен весник
на Р. Македонија“ бр.35/05 и 50/2006), извршен е упис
на извршител Милена Мажевска во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор
при Комората на извршители на РМ како извршител
под реден број 78.
На ден 13.08.2019 година со Решение бр. 09-3682/1,
со кое Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 71 став 1 точка б) и став 2 од Законот за извршување („ Службен весник на РМ “ бр. 72/16, 142/16
и 233/18), донесувa решение за престанок на должноста
извршител Милена Мажевска именувана за извршител
на подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд
Ресен, со датум на престанокот на должноста на ден
19.08.2019 година, поради навршување на 64 години
возраст согласно закон.
Комората на извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања, на ден 16.08.2019 година врз основа
на член 78 став 1 т. ж) од ЗИ, спроведе бришење на извршител Милена Мажевска од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, со што на истиот му престануваат
сите обврски спрема Комората на извршители на РСМ.
Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.
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Правна поука: против оваа одлука извршителот има
право на правна заштита со поведување на управен
спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по
прием.
Бр. 03-429/5
16 август 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА СКОПЈЕ
2880.
Врз основа на член 3 ставови (5) и (6), член 6 и член
32 од Законот за Оперативно-техничка агенција
(„Службен весник на РСМ“ бр. 71/2018 и 98/2019 година) и член 35 став (4), член 68 ставови (2) и (9) и
член 74 од Законот за следење на комуникациите
(„Службен весник на РСМ“ бр. 71/2018 и 108/2019 година), директорот на Оперативно-техничката агенција
Скопје донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАЧИНОТ
НА ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН НАДЗОР ОД ОТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се пропишува начинот на постапување на операторите при спроведување на мерките
за следење на комуникации и начинот на вршење стручен надзор од ОТА, во согласност со одредбите од Законот за Оперативно-техничка агенција (во натамошниот текст Закон за ОТА) и Законот за следење на комуникациите (во натамошниот текст ЗСК).
Обврски на операторите
Член 2
Операторите се должни да ги обезбедат сите неопходни технички услови за да овозможат следење на комуникациите во нивните мрежи, во согласност со закон.
Утврдување и пропишување мерки и стандарди
Член 3
(1) OTA ги утврдува мерките и стандардите за информациска безбедност кои се должни да ги применат
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги во врска со нивните обврски за спроведување на мерките за следење на комуникациите, во
согласност со закон и одредбите на овој Правилник.
Мерките и стандардите за информациска безбедност се
дадени во „Правилник за мерки и стандарди за информациска безбедност“.
(2) ОТА го пропишува начинот на кој се овозможува техничко поврзување помеѓу операторите и медијацискиот уред (LEIMD) сместен во ОТА, во согласност
со закон и одредбите на овој Правилник.
(3) ОТА го пропишува начинот на постапување на
операторите при спроведување на мерките за следење
на комуникации, во согласност со закон и одредбите на
овој Правилник.

Комисија за стручен надзор над операторите
Член 4
За вршење стручен надзор над работата на операторите, директорот на ОТА, во согласност со закон и одредбите на овој Правилник, од редот на вработените во
ОТА формира Комисија за стручен надзор (во натамошниот текст: Комисијата) составена од претседател
и двајца членови и нивни заменици.
Поим на стручен надзор
Член 5
Стручен надзор претставува целосен или делумен,
планиран (увид) мониторинг над работата на операторите поврзана со исполнување на техничките услови и
применетите мерки и стандарди предвидени со закон и
овој Правилник. Стручниот надзор е проследен со независно, систематско испитување и преглед на состојбите што се предмет на надзорот, констатирање и (оценување) евалуација на утврдената состојба.
Предмет и цел на стручниот надзор
Член 6
Комисијата врши стручен надзор над овластените
оператори со цел да утврди дали при спроведувањето
на мерките за следење на комуникациите се исполнети
техничките услови и применети мерките и стандардите
предвидени со закон и со одредбите од членовите 2 и 3
од овој Правилник.
Видови стручен надзор
Член 7
Комисијата врши стручен надзор:
- со и без претходна најава и по потреба;
- непосреден – со присуство и увид во просториите
и документацијата на операторите над кој се врши надзор и посреден во просториите на ОТА преку увид во
извештаи и други документи, и/или преку разговор со
лица кои се повикани од Комисијата;
- целосен или делумен;
- технички и документационен;
- тековен, ex post и ex ante.
Одлучување за вршење стручен надзор
Член 8
(1) Комисијата одлучува да врши стручен надзор по
сопствена иницијатива.
(2) Комисијата може да врши стручен надзор над
операторите и по барање на овластените органи за
спроведување на мерките за следење на комуникациите.
(3) На барање на надзорните тела од член 35 од
ЗСК, Комисијата помага во вршењето стручен надзор
над операторите.
Поимник
Член 9
Одделни изрази употребени во овој Правилник го
имаат следново значење:
(1) комуникација е давање или размена на информации меѓу луѓе со говор, звуци, светлина, пишуван
текст, цртеж, слика, предмет или гестикулации, како и
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технички процес на испраќање, пренос и примање каков било говор, податоци, звуци, сигнали, пишуван
текст, статички и подвижни слики, кои служат за размена на информации меѓу луѓето, меѓу луѓето и предметите, меѓу предметите или за управување со каков
било предмет со помош на телекомуникациски систем,
како и интернет-протокол, говор преку интернет-протокол, интернет-страница и електронска пошта;
(2) следење на комуникациите е тајно дознавање на
содржината на која и да е комуникација и истовремено
создавање технички запис за содржината на комуникацијата, со можност да се репродуцира;
(3) мерки за следење на комуникациите се:
а) следење и снимање на телефонските и другите
електронски комуникации - посебна истражна мерка и
б) мерките за следење на комуникациите заради
заштита на интересите на безбедноста и одбраната на
државата;
(4) овластени органи за спроведување на посебната
истражна мерка за следење на комуникации се: јавен
обвинител и правосудна полиција, утврдена во согласност со закон;
(5) овластени органи за спроведување мерки за следење на комуникациите заради заштита на интересите
на безбедноста и одбраната на државата се: Агенцијата
за национална безбедност и Министерството за одбрана - Воената служба за безбедност и разузнавање, а во
делот на фреквентниот спектар на радиобранови на високи, многу високи и ултрависоки фреквенции (HF,
VHF и UHF) овластен орган за спроведување мерка за
следење на комуникацијата е Центарот за електронско
извидување на Армијата на Република Северна Македонија кој е одреден за потребите на одбраната. Наведените органи се овластени да ги спроведуваат мерките
за следење на комуникациите заради вршење работи за
кои се надлежни во согласност со закон;
(6) следење и снимање на телефонските и другите
електронски комуникации е тајно дознавање на содржината на техничкиот процес на испраќање, пренос и
примање на каков било говор, податоци, звуци,
сигнали, пишуван текст, статички и подвижни слики,
кои служат за размена на информации меѓу луѓето, меѓу луѓето и предметите, меѓу предметите или за управување со каков било предмет со помош на телекомуникациски систем, како и интернет-протокол, говор
преку интернет-протокол, интернет-страница и електронска пошта, преку пристап до техничката опрема
кај операторите преку ОТА или со примена на посебни
технички уреди и опрема без посредство на ОТА и операторите и истовремено создавање технички запис за
содржината на комуникацијата, со можност да се репродуцира;
(7) Оперативно-техничка агенција Скопје (ОТА) е
самостоен и независен државен орган основан со закон, кој обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и овластените органи;
(8) оператори се оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги, кои следената комуникација преку електронска комуникациска мрежа и средства
ја обезбедуваат до органите овластени за спроведување
мерки за следење на комуникациите со посредство на
ОТА;
(9) систем за електронски регистар е регистар кој
автоматски го зачувува записот/логот (во натамошниот
текст: лог), во којшто се пресликани извршените активности на снимената комуникација реализирани во сог-
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ласност со закон. Автоматско снимање подразбира системско снимање логови, без човечка интервенција. Логовите треба да бидат достапни и читливи за потребите
на надзорот и контролата;
(10) медијациски уред (LEIMD) е посредничка техничка опрема и соодветна софтверска поддршка којашто го овозможува активирањето на мерката следење и
снимање телефонски и други електронски комуникации;
(11) LEMF уред во ОТА се средства за следење на
комуникации до кои се пренесува содржината на следената комуникација и информациите поврзани со следената комуникација од техничката опрема на операторите преку ОТА до работните станици кои ги поседуваат овластените органи;
(12) логови се досие или досиеја кои автоматски се
креираат, снимаат и зачувуваат на серверот во електронскиот регистар и содржат податоци за сите активности што се извршени, кога започнале и кога завршиле, податоци за субјектот кој ги извршил, за кој телефонски број, IP адреса или друг технички идентификациски податок;
(13) лице одговорно за информациска безбедност е
лице кое е вработено во операторите и е одговорно за
основните принципи на информациската безбедност,
доверливоста, интегритетот и достапноста (познати како тријада скратено ДИД);
(14) овластени лица за LI функционалност се вработени лица во операторите или кај соработници на операторите и кои се овластени од страна на операторите
со највисоко ниво на приоритет на пристап до неговите
мрежни елементи преку кои се овозможува следење на
телефонските и другите електронски комуникации;
(15) LI комуникациија е комуникацијата која законски се следи;
(16) LI област е дел од техничкиот систем на операторите кој на каков било начин е поврзан со процесот
на законско следење на комуникациите.
II. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ
Номинирање и избор на лице одговорно за
информациска безбедност
Член 10
(1) Операторите се должни да одредат лице одговорно за примена на мерките и стандардите за информациска безбедност и негов заменик.
(2) Операторите се должни да ја достават до ОТА
листата на одговорните лица од став (1) на овој член.
(3) Избраните лица се должни своерачно да потпишат изјави за заштита на лични податоци и доверливост и други потребни документи и истите да ги депонираат во ОТА.
Одредување овластени лица за LI функционалност
Член 11
(1) Операторите се должни да определат овластени
лица со највисоко ниво на приоритет на пристап до
нивните мрежни елементи (преку кои се остварува т.н.
LI функционалност) за комуникација со ОТА, заради
непречено и континуирано функционирање на елементите од мрежната опрема на операторите преку која се
овозможува следење на телефонските и другите електронски комуникации.
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(2) Операторите се должни да ја достават до ОТА
листата на овластените лица од став (1) на овој член.
(3) Овластените лица за LI функционалност се
должни своерачно да потпишат изјави за заштита на
лични податоци и доверливост и други потребни документи и истите да ги депонираат во ОТА.
Обврска за безбедносен сертификат
Член 12
(1) Лицата од член 10 став (1) може да бидат избрани само доколку за истите не постои безбедносен ризик за стекнување со безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации со степен на безбедносна класификација - Државна тајна.
(2) Лицата од член 11 став (1) може да бидат одредени само доколку за истите не постои безбедносен ризик за стекнување со безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации со степен на безбедносна класификација - Строго доверливо.
(3) Условите за постоење на безбедносен ризик се
во согласност со одредбите од важечките Закон за класифицирани информации и Уредбата за безбедност на
лица корисници на класифицирани информации.
(4) Доколку лицата од член 10 и член 11 од овој
Правилник не поседуваат соодветни важечки безбедносни сертификати, ОТА ќе иницира постапка за издавање на потребните сертификати до надлежен орган.
Примена на мерките и стандардите
Член 13
(1) Мерките и стандардите за информациска безбедност во согласност со препораките ITU-T, ETSI и
TISPAN стандарди операторите се должни да ги применуваат во јавните електронски комуникациски мрежи и/или услуги во врска со нивните обврски за спроведување на мерките за следење на комуникациите во
согласност со закон.
(2) Мерките и стандардите за LI функционалност
операторите се должни да ги применуваат во јавните
електронски комуникациски мрежи и/или услуги во
врска со нивните обврски за спроведување на мерките
за следење на комуникациите во согласност со закон.
(3) Операторите се должни да ги применуваат условите и барањата кои ги предвидува важечката регулатива во врска со преземање соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на
личните податоци, како и преземање соодветни мерки
и стандарди за заштита на класифицирани информации.
(4) Лицата одговорни за примена на мерките и стандардите за информациска безбедност и лицата овластени за LI функционалност се должни да обезбедат целосна и непречена примена на мерките и стандардите
од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.
Обезбедување технички услови за следење
на комуникациите
Член 14
(1) Операторите се должни да поседуваат техничка
опрема којашто е конфигурирана на начин што по иницирање команда за следењето на комуникацијата од
страна на ОТА, во моментот на воспоставување врска
и појава на комуникација помеѓу два или повеќе корисници на телекомуникациски услуги кај операторите, од
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кои најмалку една страна е корисник за кого е издадена
ваква команда, веднаш се создава сигнал на реплика од
сигналот на оригиналната комуникација, чие времетраење е постојано за цело време на комуникацијата.
(2) Операторите се должни да овозможат репликата
од сигналот од став (1) на овој член да биде преземена
на соодветен интерфејс од страна на ОТА.
(3) Сигналот на репликата операторите не смее да
го насочат кон друга физичка или логичка локација на
која би се снимил и/или подоцна би се испратил до
ОТА, без оглед на можноста дали на таа друга локација
сигналот на реплика може да остане снимен или автоматски да биде избришан по неговото доставување до
ОТА.
Обврски на операторите во врска со Договорот
за доверливост
Член 15
Помеѓу операторите и производителот на опремата,
како и помеѓу операторите и нивните соработници кои
имаат пристап до опремата и вршат нејзино одржување, како и помеѓу операторите и нивните соработници каде што се вработени овластените лица за LI функционалност треба да постојат важечки договори за доверливост и договори за обработка на личните податоци склучени во писмена форма, со чии одредби/услови
во делот на можностите за следење на комуникациите
треба да е запознаена и ОТА.
Поврзување и обезбедување комуникациски водови
и интерфејси за пренос
Член 16
(1) Операторите се должни да одредат точка од својата мрежа заедно со ОТА во која ќе се реализира поврзувањето на комуникациските водови кои служат за
пренос на LI комуникацијата од операторите со комуникациските водови кои служат за пренос на LI комуникацијата сопственост на ОТА.
(2) По барање на ОТА, операторите во разумен рок,
кој не може да биде покус од 30 дена, се должни да
воспостават онолкав број на мрежни интерфејси за комуникациски линкови колку што и се неопходни на
ОТА за да врши следење на комуникациите во мрежата
на операторите.
(3) Операторите се должни да обезбедат разумно
ниво на мерки на физичка безбедност на просториите и
техничката опрема со LI функционалност, како и на комуникациските водови во сопственост на операторите
кои служат за пренос на LI комуникацијата до точката
во која се прави поврзување на ОТА и операторите,
идентични со мерките кои операторите ги преземаат за
физичко обезбедување на својата опрема.
(4) Заради остварување потребно ниво на заштита
на комуникациските линкови воспоставени од страна
на ОТА, операторите се должни да овозможат неопходен простор за сместување на опремата на ОТА и технички услови за нормално функционирање на истата.
(5) Операторите се должни да изготват оперативнобезбедносни процедури за начинот на техничкото одржување и отстранување дефекти сврзани со мрежните
елементи со LI функционалност.
(6) Операторите се должни да прават back up на
системските елементи од LI областа и за истото да има
пропишана соодветна оперативно-безбедносна процедура.

Стр. 46 - Бр. 182

3 септември 2019

Единствен пренос преку медијациските уреди
на ОТА

Непроменливост на квалитетот и сигурност на
комуникациската услуга

Член 17
Операторите се должни во својата мрежа да обезбедат технички услови со кои активирањето и деактивирањето на следењето на комуникации се можни само
преку медијациските уреди кои се во надлежност на
ОТА.

Член 22
(1) Операторите треба да обезбедат лицето чии комуникации се следат или друго неовластено лице да не
забележи каква било промена во квалитетот на комуникациската услуга која може да биде предизвикана со
спроведување на мерките за следење на комуникациите. Функционирањето на следената комуникациска
услуга треба да остане непроменето за лицето чии комуникации се следат.
(2) Операторите треба да обезбедат иста или поголема сигурност и квалитет на следената комуникациска
услуга од сигурноста и квалитетот на комуникациските
услуги кои му се овозможени на лицето чии комуникации се следат.
(3) Сигурност на следената комуникација во смисла
на став (2) од овој член значи и креирање сигнал на
реплика од комуникација секогаш кога корисници во
мрежата на операторите ќе ја воспостават комуникацијата, како и насочување на сигналот кон LEMF уредот
на ОТА.

Компресија и криптозаштита
Член 18
Во случај кога операторите имаат воведено компресија или криптозаштита на комуникацискиот сообраќај, должни се истата да ја отстранат, пред да ја достават содржината на следената комуникациска услуга до
ОТА.
Следење во реално време, достапност
и непрекинатост
Член 19
(1) Операторите имаат обврска да и овозможат на
ОТА пренос на сигналот на следење на комуникациите
во реално време.
(2) Операторите се должни да ги обезбедат сите услови кои се во нивна надлежност и контрола, а кои се
неопходни информации поврзани со следената комуникација да бидат на располагање веднаш по завршувањето на комуникацијата, а следењето на комуникацијата да биде непрекинато за цело време на нејзиното траење.
Еднозначност во следењето на комуникацијата
Член 20
(1) Операторите се должни да обезбедат точно и еднозначно поврзување на информациите поврзани со
следената комуникација со содржината на комуникацијата која се следи, заради оневозможување масовно
следење.
(2) Операторите се должни веднаш да ја известат
ОТА доколку немаат техничка можност да обезбедат
еднозначност во следењето на комуникацијата.
Прекин на следењето на комуникациите
Член 21
(1) Во случај на прекин на линкот/сигналот помеѓу
операторите и ОТА, операторите се должни да ја известат ОТА.
(2) Доколку прекинот е планиран соодветно одредени активности на страна на операторите, потребно е 24
часа претходно истиот да биде најавен во ОТА, а по
завршување на активностите да се достави извештај до
ОТА.
(3) Доколку прекинот не е планиран и проблемот е
на страна на операторите, истите се должни во најкраток временски рок да го санираат проблемот и во рок
од 3 (три) дена од санирањето на проблемот да достават извештај до ОТА.

Обезбедување кориснички сметки (user и password)
Член 23
(1) Операторите се должни да обезбедат строго контролирани кориснички сметки во опремата, со кои ќе
оневозможи активирање, деактивирање и преглед на
следењето на комуникациите од страна на лица кои
имаат пристап заради техничкото одржување.
(2) Операторите се должни да пропишат оперативно-безбедносни процедури при креирање и овозможување корисничка сметка на ОТА со одредени привилегии во согласност со посебната Процедура за управување со кориснички сметки со ниво на пристап до LI
функционалност од системите во неговата мрежа, дефинирана со посебен документ.
(3) На ОТА и се овозможува самостојно да менаџира со корисничка сметка (user и password) за провизионирање во мрежните елементи со LI функционалност
на страната на операторите.
Систем на електронски регистар
Член 24
(1) Операторите се должни, во согласност со спецификација доставена од страна на ОТА, да имплементираат систем на електронски регистар во кој автоматски
се чува идентична копија од логовите од LEIMD во
ОТА.
(2) Автоматското чување идентични копии од логовите од став (1) на овој член се однесува на целиот временски период додека трае следењето на комуникацијата.
(3) Регистрите од став (1) на овој член операторите
се должни да ги водат на начин со кој се обезбедува автентичност на логовите без можност за нивно менување.
(4) Логовите од став (1) на овој член треба да се
достапни и повторно вчитливи за целите на контрола и
за потребите на кривичната истрага.
(5) Логовите од став (1) на овој член се бришат по
истекот на временски период од 10 години, сметано од
моментот на нивното креирање.
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Известување за технички измени

Пристап до апликациски и системски записи

Член 25
(1) За сите промени што се однесуваат на инфраструктурата и мрежните елементи и/или нивната конфигурација, операторите се должни да ја известат ОТА
пред да ја направат промената, и тоа:
1) За промени во мрежата на операторите кои повлекуваат инвестиции од страна на ОТА на LEIMD и
LEMF уредите, операторите се должни да ја известат
ОТА најдоцна до крајот на јуни во тековната година за
промени кои се планирани да се активираат во мрежата
на операторите во наредната година;
2)За промени во мрежата на операторите со кои се
потребни промени во конфигурациите на опремата во
надлежност на ОТА (софтверски надградби, итн), операторите се должни да ја известат ОТА најмалку 1
(еден) месец пред реализацијата на промената во мрежата на операторите;
3) За промени во мрежата на операторите со кои не
се предвидуваат промени на опремата во надлежност
на ОТА, а е потребно ОТА да направи проверка на LI
функционалностите, операторите се должни да ја известат ОТА најмалку 5 (пет) работни дена пред реализацијата на промената во мрежата на операторите.
(2) Комуникацијата помеѓу операторите и ОТА се
одвива во согласност со Процедурата за мониторинг и
отклонување на пречки на мрежни елементи преку кои
се овозможува следење на комуникации, дефинирана
во посебен документ „Процедура за пријава и администрација на технички интервенции“.

Член 29
(1) При вршењето стручен надзор, Комисијата има
право на пристап во апликациските записи (лог фајлови) во кои се запишуваат активностите поврзани со
техничкото овозможување на следењето на комуникациите кои се создаваат од страна на операторите и истите се користат за цели на контрола и се со строго
контролиран режим на пристап.
(2) При вршењето стручен надзор, Комисијата има
право на пристап во системските записи (аларм лог
фајлови) кои се создаваат за потребите на техничко одржување и отстранување дефекти на системите со LI
функционалност и истите се користат за цели на контрола и се со строго контролиран режим на пристап.
(3) Операторите се должни на Комисијата да и ја
достават на увид пропишаната безбедносна процедура
за вршење back up на системските елементи од LI областа.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН
НАДЗОР ОД ОТА
Непреченост на стручниот надзор
Член 26
(1) Операторите се должни да овозможат соодветни
услови за вршење стручен надзор од страна на Комисијата.
(2) Операторите се должни да и овозможат на Комисијата увид до пристапот и над употребата на техничката опрема и електронските комуникациски водови кои служат за поврзување на ОТА и операторите,
увид во документацијата и во активностите кои се преземаат за спроведување на мерките и стандардите за
информациска безбедност, за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации.
Право на непосреден пристап при вршење стручен
надзор
Член 27
За потребите на вршење стручен надзор, ОТА има
право на непосреден пристап до просториите и мрежните елементи со LI функционалност кои се наоѓаат кај
операторите.
Пристап до електронските логови
Член 28
При вршењето стручен надзор, Комисијата има
право на пристап до снимените логови и истите и се
даваат во форма и на начин на кој може да се изврши
споредба.

Надзор над информациската безбедност
Член 30
Комисијата врши стручен надзор над примената на
мерките и стандардите за информациска безбеност во
согласност со закон.
Извештај за извршен стручен надзор
Член 31
(1) По извршениот стручен надзор, Комисијата изготвува Извештај за работата на операторите во кој се
содржани укажувања за работата на операторите во однос на состојбата и употребата на техничката опрема и
електронските комуникациски водови кои служат за
поврзување на ОТА и операторите.
(2) Комисијата го доставува Извештајот од став (1)
на овој член до операторите во рок од 3 (три) дена по
спроведувањето на надзорот.
(3) Извештајот од став (1) на овој член се доставува
до Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите на Собранието на Република Северна Македонија, до Владата на Република
Северна Мaкедонија и до Агенцијата за електронски
комуникации, за информирање.
(4) Операторите се должни без одлагање да постапат по наодите и укажувањата на Комисијата изнесени
во Извештајот.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 32
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-478/1
27 август 2019 година
Скопје

Директор,
Зоран Ангеловски, с.р.
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