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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

6389. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и  дополнува-

ње на Законот за лековите и медицинските средства, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2015 година. 
 

Бр. 08-6195/1 Претседател 
28 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 

СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Во Законот за лековите и медицинските средства 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 
164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15), во членот 5 точка 
23 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише. 

Во точката 23-д) сврзникот „и“ на крајот од речени-
цата се брише. 

Во точката 23-ѓ) сврзникот „и“ на крајот од речени-
цата се брише и се додава нова точка 23-е), која гласи: 

„23-е) спроведува од сопствени средства постапка 
за јавна набавка на лекови кои не се наоѓаат на Листата 
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија, на барање на Минис-
терството за здравство и“. 

 
Член 2 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR BARNA DHE MJETE MJEKËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për barna dhe mjete mjekësore (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 106/2007, 
88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 
43/14, 88/15 dhe 154/15), në nenin 5 pika 23 lidhëza “dhe” 
në fund të fjalisë shlyhet.  

Në pikën 23-d) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë shlyhet.  
Në pikën 23-gj) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë shlyhet 

dhe shtohet pikë e re 23-e), si vijon:  

“23-e) zbaton nga mjetet personale procedurë për 
furnizim publik të barnave të cilat nuk ndodhen në Listën 
pozitive të cilat janë në ngarkim të Fondit të Sigurimit 
Shëndetësor të Maqedonisë, me kërkesë të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe". 

 
Neni 2 

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

_________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

6390. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1а  од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
ПО ПОВОД НОВАТА 2016 ГОДИНА 

 
I 

Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. АЉБАН ЌЕМААЉ АМДИИ, од Скопје 
2. АГИМ ИМЕР БАКИ, од с.Буковиќ, Скопје 
3. АЛЕКСАНДАР ПЕНЧО УЗУНОВ, од с.Негорци 
4. ДЕЈАН ДРАГИ ЈАКИМОВСКИ, од Куманово 
5. ИВАН ДРАГЕ ДИМЧЕВСКИ, од Куманово 
6. ТОНИ ЈОВАН ДИМИТРИЕВ, од с.Дукатино, 

Струмица 
7. МАРТИН БЛАГЕ ЗАФИРОВСКИ, од с.Алгуња, 

општина Старо Нагоричане 
8. РАМАДАН АЗИС АЗИСИ, од Скопје 
9. ФАЗИР ХУСЕИН МУСТАФОВ, од Кочани 
10. ДЕМИР ТАХИР ЈАШАРОВСКИ, од Битола 
11. АМЕТ РЕМЗИ АМЕТОВСКИ, од Скопје 
12. БАЈРАМ ФЕИМ ЦУКОСКИ, од Ресен 
13. БЕНИ РАМАДАН РУШИДОВСКИ, од Битола 
14. БОБАН МИРКО АНДОНОВСКИ, од с. Катла-

ново 
15. ДИМЧЕ СТОИЛКО СТОЈКОВ, од с.Аргулица, 

Штип 
16. ЕЛМАС БАЈРАМ БЕЉУЛИ, од с.Јурумлери, 

Скопје 
17. ПАВЛЕ МИРКО АНДОНОВСКИ, од с.Катла-

ново 
18. СМАЈО ЗАХИТ ХАСИЌ, од Скопје 
19. РЕФИК САБРИ МУСТАФОВСКИ, од с.Бис-

трица 
20. САШКО МИШО СТАВРОВ, од Кавадарци 
21. ТОНИ ДУШАН ШЕГМАНОВСКИ, од Скопје 
22. ЕНИС РЕЏЕП РАХМАНИ, од Скопје 
23. РИСТО ГОЛУБ СМИЛЕВСКИ, од Битола 
24. НИКОЛЧЕ БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ, од Би-

тола 
25. РЕМЗИ АХМЕТ АЈРЕДИНИ, од с.Градец 
26. ИЗЕТ РИЗА ЉАТИФИ, од с.Крушопек, Скопје 
27. ТОНИ ЉУПЧО ДИМОВСКИ, од Скопје 
28. ВЛАДО ВЕЛКО ПЕШЛИКОВСКИ, од Скопје 
29. ДАЛИБОР БОРО КИТАНОВСКИ, од Крива Па-

ланка 
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30. ИВАН РАДЕ ЈАНКОВСКИ, од с.Драмче 
31. ВАНЕ БЛАЖО КАМЧЕВ, од Кавадарци 
32. ГОЦЕ САШКО ТОШЕСКИ, од с.Долнени 
33. ИЛИЈА АЛЕКСА КОСТАДИНОВ, од с.Калуѓе-

рица 
34. КОЉЧО СТОЈЧО ДЕЛЕВ од с.Штука, општина 

Босилово 
35. МАРТИН СЛАВЕ ДОДЕВСКИ, од Куманово 
36. РАЈКО РАДИСАВ РАДОЈКОВИЌ, од Ниш, Ре-

публика Србија 
37. СЕЛЕЈДИН ЈАХИЈА ИСМАИЛИ, од Куманово 
38. БЛАГОЈА СТОЈАН КРСТЕВСКИ, од Скопје 
39. АЦО БОРИСЛАВ КИТАНОВСКИ, од Скопје 
40. ПЕТАР СОТИР ИЛИЕВ, од Битола 
41. ЗОРАН ПЕРО СТОЈМИРОВ, од Виница 
42. ОЛИВЕР МЛАДЕН МИТЕВ, од Виница 
43. ПАНЧЕ БОРИС НАУНЧЕВСКИ, од Велес 
44. БОБАН СТОЈМИР БОШКОСКИ, од Гостивар 
45. ФАРУК ШЕФКИ ХАБИЛИ, од Тетово 
46. МАРИЈАНЧО МЕНДО ЛУКАРОВСКИ, од Би-

тола, с.Горно Оризари 
47. БЕДРИ РАФИЗ СЕЈДИ, од с.Копачин Дол 
48. ШАЌИР ХАЈДАР ЏЕЛАДИНИ, од Тетово 
49. ИБРАХИМ АВНИ РЕЏЕПИ, од с.Липково 
50.  ПЕРО ВАСИЛИЈЕ МЕРКОВ, од Струмица 
51. МАРЈАН КИРИЛ ПЕРКОВСКИ, од Скопје 
52. МИРЧЕ ДОНЕ ИВАНОВСКИ, од с.Инџиково 
53. БОБАН ДОБРЕ РИСТОВСКИ од с.Конопница, 

Крива Паланка 
54. ДИАНА ДУШАН ГУЛЕСКА, од Прилеп. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. АЏИ ЏЕМАИЛ КАЗИУ од с.Селокуќе, Дебар, во 

траење од 6 месеци 
2. АЛИЈА ИСА ОСМАНОВСКИ од с.Подгорци, 

Струга, во траење од 6 месеци 
3. АЛЕКСАНДАР ТРАЈЧЕ АЛЕКСОВСКИ од 

Скопје, во траење од 6 месеци 
4. БДУЛСАМЕТ РУЖДИ РАМАДАНИ од Кума-

ново, во траење од 6 месеци 
5. АЛИМ СЕФЕР ДЕМИРИ од с.Челопек, Тетово, 

во траење од 6 месеци 
6. АГИМ МУЗАФЕР МИФТАРИ од Тетово, во тра-

ење од 6 месеци 
7. АДНАН НАЗИМ АЗИР од Скопје, во траење од 6 

месеци 
8. АЛИ КАЛОШ РЕШИТИ од Тетово, во траење од 

6 месеци 
9. БРАНИСЛАВ БЛАГЕ АНГЕЛОВСКИ од Кума-

ново, во траење од 6 месеци 
10. БРАНКО ДРАГИ ПЕТРОВСКИ од с.Марти-

ница, Крива Паланка, во траење од 6 месеци 
11. ДРАГАН ПЕРО АПОСТОЛОВ од Неготино, во 

траење од 1 година 
12. ДЕНИС НАШИД МУРАТОВСКИ од Битола, во 

траење од 6 месеци 
13. ДАЛИБОР ПЕЦО МИЈАЛКОВСКИ од Кратово, 

во траење од 3 месеци 
14. ГОЦЕ СТЕВО СПИРОВСКИ од Скопје, во трае-

ње од 9 месеци 
15. ГАЗМЕНД ШИБРИТ АБДИЈИ од с.Страјане, 

Гостивар, во траење од 6 месеци 
16. ИСНИ САДИК ЈАКУПИ од с.Паничари, Скопје, 

во траење од 6 месеци 
17. ИБРАИМИ НЕЗИР АДНАН од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци 

18. ЗАИМ ЏЕВДЕТ МИФТАРИ од с.Радолиште, 
Струга, во траење од 6 месеци 

19. ЈЕТОН ЌАНИ ЌАЗИМИ од с.Пирок, во траење 
до 6 месеци 

20. ЉУБЕН ЖИВКО ЈОШЕСКИ од с.Вранче, При-
леп, во траење од 6 месеци 

21. МЕФАИЛ ФЕЈЗУЛА АЛИЈОВ, од с.Согле, оп-
штина Богомила, во траење од 6 месеци 

22. НЕЏАТ ХИВЗО ДУПЉАК од Скопје, во траење 
од 9 месеци 

23. НЕЏИП АСАН ДЕСТАНОВ од Берово, во трае-
ње од 1 година 

24. РАМАДАН ВЕБИ АДЕМИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

25. РОБЕРТ ДОБРЕ НИКОЛОВСКИ од с.Иван-
ковци, Велес, во траење од 6 месеци 

26. РАМАДАН ЕТЕМ ЕТЕМИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци  

27. РАИД РАМАДАН САЛИЈИ од с.Ропаљце, Ку-
маново, во траење од 6 месеци 

28. РЕСУЛ НЕШАТ АМЕТИ од с.Грнчари, Ресен, 
во траење од 6 месеци 

29. СТОЈАН ЖИВКО ДИМИТРИЕВСКИ од Те-
тово, во траење од 6 месеци 

30. СЕФЕР НАСЕР ХАСАН од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

31. САБИТ МУАМЕТ ДУРАКУ од с.Рашче, во тра-
ење од 3 месеци   

32. ЗОРАН РАДЕ АНДОВСКИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

33. НИКОЛА СПАСКО ЈОСИФОВ од Кавадарци, 
во траење од 6 месеци 

34. САБРИ АЈЕТ БАЈРАМИ од с.Нераште, Тетово, 
во траење од 6 месеци 

35. СУЛЕЈМАН ЌАМИЛ МУСТАФА од с.Опае, 
Куманово, во траење од 6 месеци 

36. ЌЕМАЛ СУЉО БРОЊА од с.Лажани, Крушево, 
во траење од 6 месеци 

37. ФЕТАИ ЈАКУП НИЈАЗИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

38. ФЕЈЗУЛА МЕЏДИ БЕРЗАТ од  с.Кондово,  во 
траење од 6 месеци 

39. ФЕРАТ ФАРУДИН МИРТОСКИ од Кичево, во 
траење од 6 месеци 

40. ЏЕВИТ БАЈРАМ СЕЛИМИ од с.Бојане, во трае-
ње од 1 година 

41. ШАИН УЗЕИР САЛИ од Скопје, во траење од 6 
месеци 

42. АТАНАС КРСТЕ ПАСКАЛОВ од Скопје, во 
траење од 1 година 

43. ВИКТОР ЉУБИША ТАСЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

44. ДАЛИБОР ТОМЕ ДОНЧЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

45. ДАНИЕЛ ЛАЗАР НАЈДЕНОВ од с.Муртино, 
општина Струмица, во траење од 6 месеци 

46. ИМЕР АБДИЛ АМЕТИ од Тетово, во траење од 
6 месеци 

47. АФРИМ ЧАИЉ БЕРИША од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

48. АЛЕКСАНДАР ЛЕВКО КАРТИНОВ од Велес, 
во траење од 6 месеци 

49. АЛЕКСАНДАР МАРЈАН МАТОВСКИ од Те-
тово, во траење од 6 месеци 

50. АРБЕН САБЕДИН ЌАИЛОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

51. ЕМРАН Н.Н.СЕЛМАНИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

52. ВИОЛЕТА РАДОВАН МИЛЕНКОВСКА од Ку-
маново, во траење од 6 месеци 

53. ВЛАТКО БОРЧЕ ЌОСОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 
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54. ЛАЗЕ ДРАГЧЕ ТАСЕСКИ од с.Одри, Тетово, 
во траење од 3 месеци 

55. ЉУБОМИР ПЕТАР ТОДОРОВСКИ од Скопје, 
во траење од 1 година 

56. ЕРТАН НАЗИМ ЕЛМАЗОВ од Прилеп, во трае-
ње од 1 година 

57. ЕЛСАН РАМИЗ БЕГОСКИ од с.Пласница, Ма-
кедонски Брод, во траење од 6 месеци 

58. ЕРХАН ОСМАН МАМУТИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

59. ЗДРАВКО ЖИВКО ГАЗИНКОВСКИ од с.Мит-
рашинци, Берово, во траење од 6 месеци 

60. ИЛИЈА ПЕТКО ШИНИКОСКИ од Струга, во 
траење од 9 месеци 

61. ИМЕТ САМИ ФЕИЗОСКИ од Битола, во трае-
ње од 6 месеци 

62. МУХАМЕД РАФЕТ АСАНОСКИ од Прилеп, во 
траење од 1 година 

63. СТЕФАН ПАНДЕ ГОНОВСКИ од Битола, во 
траење од 1 година 

64. СТЕФАН МИЛАН ИЧЕВ од Струмица, во трае-
ње од 1 година и 6 месеци 

65. ТОМЕ РИСТО СВИРЕВ од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

66. ФИЛИП СРЕЌКО ТРПКОВСКИ од Скопје, во 
траење од 1 година 

67. ШЕВАЛ РАМАДАН СЕФЕРИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

68. АФРИМ РЕЏЕП СЕФЕРИ од Тетово, во траење 
од 1 година 

69. АДНАН ХАЈРИС ЈАШАРИ од Скопје, во трае-
ње од 1 година 

70. БОЈАН ЖИВКО АЦЕВСКИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

71. БИДАИ ХАМДИ МЕМЕД од Скопје, во траење 
од 1 година 

72. ВЛАДИМИР ЗОРАН ВЕЉКОВИЌ од Кума-
ново, во траење од 1 година 

73. ЕРЏАН ИСКЕНДЕР УСЕИН од Скопје, во трае-
ње од 1 година 

74. ЃОХАН ФЕИМ ВЕЈСЕЛ од Битола, во траење 
од 6 месеци 

75. МАРЈАН ЉУБЕ КАРЕСКИ од с.Пашинорувци, 
во траење од 3 месеци 

76. МИЛЕ БОРЧЕ СТЕВКОВСКИ од Скопје, во 
траење од 1 година 

77. НИКОЛЧЕ ЉУБИША БИРКАНОВИЌ од Би-
тола, во траење од 6 месеци 

78. НАСЕР РУФАТ ЗЕНДЕЛОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

79. САЛИ АЗИС АЗИС од Скопје, во траење од 6 
месеци 

80. ЏОКО СТОЈЧЕ МИХАЈЛОВ од с.Јосифово, Ва-
ландово, во траење од 1 година 

81. ВЛАТКО ДИМЧЕ АНЃЕЛЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 1 година 

82. ИМЗИ ПАЈАЗИТ ДИЛАВЕРИ од Охрид, во тра-
ење од 1 година 

83. МАРЈАН БОРИС ХРИСТОВСКИ од Битола, во 
траење од 6 месеци 

84. ХРИСТО РАДЕ НАЛОСКИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

85. ЏЕЛАЛ БАСРИ РАКИПИ од Дебреше, во трае-
ње од 1 година 

86. ДЕЈАН ВИЛИЈАМ ШПЕГЛИЌ од Цеље, Репуб-
лика Словенија, во траење од 6 месеци 

87. АЛИЛ ЌАМИЛ ФЕРАТИ од с.Жеровјане, во 
траење до 6 месеци 

88. САШО ТРАЈАН БОЦЕСКИ од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци  

89. ВАНЧО ТРАЈЧО ЃОРГИЕВ од с.Пиперово, оп-
штина Василево, во траење од 6 месеци 

90. ДРАГЧЕ МИЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ од с.Шишево, 
Скопје, во траење од 6 месеци 

91. ИГОР АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЌ од с.Че-
тирце, во траење од 3 месеци 

92. МИЛКОВСКИ ДРАГАН БОЈАН од Куманово, 
во траење од 3 месеци 

93. ИГОР БЕНИТО ОРИЃАНСКИ од с.Сопотница-
Демир Хисар, во траење од 9 месеци 

94. ЈОВАНЧО ПЕРО СТОЕВСКИ од Прилеп, во 
траење од 6 месеци 

95. ПАНЧО АНГЕЛ АНГЕЛОВ од с.Босилово, во 
траење од 6 месеци 

96. ТОШЕ МИЛАНЧО ВЕЛКОВ од Кочани, во тра-
ење од 3 месеци 

97. МИРЈАНА ДИМИТРИЈА СТОЈКОСКА од При-
леп, во траење од 6 месеци 

98. СЛАВЧО ЉУБОМИР МИЛОШЕСКИ од Гости-
вар, во траење од 3 месеци 

99. ТИМКА ПАВЛЕ ИВАНОВА од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

100. АЛЕКСАНДАР ДРАГОЉУБ МАРКОВСКИ од 
Скопје, во траење од 9 месеци 

101. БЛАГОЈ САШКО КАРОВ од Кочани, во трае-
ње од 6 месеци 

102. БОБАН САНДЕ ПОПКРСТЕВСКИ од Скопје, 
во траење од 1 година 

103. ЗОРАН БЛАЖО МИТЕВ од Штип, во траење 
од 1 година 

104. ЛАЗО ВАНЧО ДИМОВСКИ од Велес, во трае-
ње од 1 година 

105. САШКО МИРКО НИКОЛОВСКИ од с.Дра-
мче, Делчево, во траење од 3 месеци 

106. АЗИЗ РАХМАН АЗИЗИ од с.Падалиште, во 
траење од 3 месеци 

107. БЕРАТ ЏЕЉАДИН СУЛИМАНИ од с.Никуш-
так, општина Липково, во траење од 6 месеци 

108. ВЕЗИР СЕВДИ ШЕЈИ од с.Велешта, во траење 
од 6 месеци 

109. ВЛАДО СЛАВКО СТОЈАНОВСКИ од Скопје, 
во траење од 6 месеци 

110. ДРАГАН ВЛАДИМИР СПАСОВСКИ од Ку-
маново, во траење од 3 месеци 

111. ЗОРАН БРАНКО МИТКОВСКИ од с.Рома-
новце, Куманово, во траење од 6 месеци 

112. ИСАМЕДИН ЈУСУФ ЈУСУФ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

113. НАСЕР МЕФАИЛ ЉЕЗА од Скопје, во траење 
од 3 месеци 

114. ПЕРИЦА НОВЧА СИМОНОВИЌ од Кума-
ново, во траење од 6 месеци 

115. ФАТОН НАКИ СЕЛМАНИ од Тетово, во трае-
ње од 6 месеци 

116. ФИДАН ШАБАН ЛУМАНОВСКИ од с.Граеш-
ница, Битола, во траење од 3 месеци 

117. ЏЕЛИЛ ЏАБИР ЏЕЛИЛИ од с.Горна Леш-
ница, во траење од 6 месеци 

118. ШЕМО РЕЏЕП РЕЏЕПИ од с.Гургурница, во 
траење од 6 месеци 

119. АФРИМ АЛИЛ ХАЛИЛИ од с.Лакавица, Гос-
тивар во траење од 6 месеци 

120. ИГОР ДИМО ДИМОВСКИ  од Скопје, во тра-
ење од 3 месеци.  

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 08-1881/1 Претседател 

29 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6391. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 
                                             

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење на недвижна ствар на Ми-

нистерството за економија, бр. 51-5227/1 од 14.9.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 121/2010). 

 
Член 2 

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

Македонија“. 
 

Бр.42-11653/1 Заменик на претседателот 
22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

6392. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија 

по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН 

Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-

тво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје, со 

седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9 за гра-

дежно земјиште со површина од 21м2, кое што прет-

ставува ГП бр.8.7 - дел од КП бр.405/1, КО Карпош, 

евидентирано во Имотен лист бр.55914 за КО Карпош, 

согласно Извод од Детален урбанистички план бр.36-

1112/2 од 10.02.2015 година; ДУП за Градска четврт 

ЦС 15-Криви Дол, донесен со Одлука на Советот на 

Општина Карпош бр.07-9210/2 од 30.12.2014 година, 

издаден од Општина Карпош и Геодетски елаборат за 

геодетски работи за посебни намени за нумерички по-

датоци КО Карпош, со дел. бр.0803-248/1 од 22.6.2015 

година, со намена за изградба на објект од јавен инте-

рес Е2-Комунална супраструктура (трафостаница). 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-11969/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 

6393. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 
104/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014, 
51/2015, 61/2015 и 129/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницатa одржана на 22.12.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на деловен простор во соп-
ственост на Комисија за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија со вкупна површина од 382м2 еви-
дентиран во Имотен лист бр. 50779, КО Центар 1 – 
Скопје, КП 11832, кој се наоѓа на адреса ул. „Димитрие 
Чуповски“ бр.26, 1000 Скопје. 

   
Член 2 

Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-
тор од член 1 на оваа одлука изнесува 37.730.432,00 де-
нари, која вредност претставува вкупна почетна цена за 
јавното наддавање. 

 
Член 3 

Се овластува Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија да ја води постапката за јавно 
наддавање и да склучи договор за продажба на делов-
ниот простор од член 1 на оваа одлука.  

    
Член 4 

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

 
Бр.42-11991/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6394. 
Врз основа на член 383, став (1), точка (8) и член 

479 став (2) од Законот за трговски друштва („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на акционери на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во 
државна сопственост, Неготино, на седницата одржана 
на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА  
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГО-
ТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО 

 
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2015 година на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ 
Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира 
економскиот оператор БЕЈКЕР ТИЛИ Македонија 
ДОО од Скопје, согласно Одлуката за избор на најпо-
волна понуда за јавна набавка бр.11-593/1 од 
17.11.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-12244/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6395. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на АД ТЕЦ Него-
тино во државна сопственост, Неготино, на седницата 
одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 
2014 ГОДИНА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка за 

2014 година, финансиските извештаи и Годишниот из-
вештај за работењето за 2014 година, на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Не-
готино, во државна сопственост, усвоени од Управниот 
одбор на ова акционерско друштво, со Одлука бр. 02-89/7, 
на седницата, одржана на 26.02.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-12246/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6396. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 

ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-

ственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 го-

дина и тоа: 

- м-р Мите Јовановски, претседател на Управен од-

бор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-12246/3 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

6397. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија 

ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 

седницата одржана на  22.12.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-
ственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 го-

дина и тоа: 
- Ристо Николов, член на Управен одбор. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/4 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6398. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-
ственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 го-
дина и тоа: 

- Александар Ризов, член на Управен одбор. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/5 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6399. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-
ственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 го-
дина и тоа: 

- Горица Михова, член на Управен одбор. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/6 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6400. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна соп-
ственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 го-
дина и тоа: 

- Марија Пчеларова, член на Управен одбор. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/7 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6401. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во 
државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 
31.12.2014 година и тоа: 

- Димитар Анчев, претседател на Надзорен одбор. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/8 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6402. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во 
државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 
31.12.2014 година и тоа: 

- Драги Тричковски, член на Надзорен одбор. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-12246/9 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6403. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво за производство на електрична енергија 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во 

државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 
31.12.2014 година и тоа: 

- Јован Попов, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-12246/10 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

6404. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија 

ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 

седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА  
СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во 

државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 

31.12.2014 година и тоа: 

- Тони Честојанов, член на Надзорен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-12246/11 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

6405. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 22.12.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ-ОБЈЕКТИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари - об-

јекти, кои се наоѓаат на ул. „Галеш“, на КП бр. 4301/1, 

запишани во Имотен лист бр. 103302 за КО Охрид 4, 

сопственост на Република Македонија – корисник Ми-

нистерство за транспорт и врски, и тоа: 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ДП, со пов-

ршина од 1117м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со пов-

ршина од 18м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со пов-

ршина од 16м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К1, намена на посебен дел/заеднички дел: А, со пов-

ршина од 428м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К1, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со пов-

ршина од 221м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К1, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со пов-

ршина од 14м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К2, намена на посебен дел/заеднички дел: А, со пов-

ршина од 422м2;  

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К2, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со пов-

ршина од 97м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

К2, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со пов-

ршина од 14м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ДП, со пов-

ршина од 37м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со пов-

ршина од 427м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со пов-

ршина од 14м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат 

ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: П, со пов-

ршина од 4м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно правни работи, со процене-

та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења СВ 5 број 271/15 од 04.12.2015 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 

на износ од 62.579.140,50 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 62.579.140,50 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-12652/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

6406. 

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царин-

ски мерки за спроведување на заштита на правата од 

интелектуална сопственост („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 88/2015, 154/2015 и 

192/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА 

СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

1. На Министерството за труд и социјална политика 

бесплатно се отстапува следната стока со завршена ца-

ринска постапка, за помош на евидентирани приматели 

на социјална помош и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-13169/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6407. 
 

 

 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ 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 и 
215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОБАРЦE ЗА ИЗГРАДБА  

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ДОБАРЦЕ И  
КО ДОБАРЦЕ ВОН ГРАД ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Урбанистички план за село Добарцe за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО До-
барце и КО Добарце вон град, општина Желино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 717429м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
  
   Бр. 42-12051/1                                                                                                   Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година                                                                                            на Владата на Република 
       Скопје                                                                                                                    Македонија, 
                                                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

6408. 
Врз основа на член 68 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.199/14, 44/15 и 193/15), министе-
рот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ 
       

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 142/15, 217/15 и 222/15) во членот 22 став 
(1) во точката 5 запирката и буквата „В“ се бришат. 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6. За намена В може да се формира градежна парцела 

на земјиште со изведена или планирана намена Д, без 
притоа да се предвидуваат површини за градење на смет-
ка на земјиштето со изведена или планирана намена Д.“ 

 
Член 2 

Нормативот и стандардот од овој правилник се при-
менува и на урбанистичките планови за кои до влегува-
њето во сила на овој правилник не е издадена соглас-
ност согласно закон. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-18428/1 Министер 

29 декември 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

6409. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 

и член 32 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 192/2015), а во врска со член 
2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот 
надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
161/2014), в.д. Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 9.12.2015 година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на броеви и/или се-
рии на броеви за 2016 година, во износ од  1 евро во де-
нарска противредност пресметано по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија  на денот на 
фактурирањето. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 

Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 32 од Законот за 

електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014,188/2014, 44/2015и 
193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за на-
чинот на пресметка на годишниот надоместок за ко-
ристење на броеви и/или серии на броеви („Службен 
весник на Република Македонија” број 161/2014), вред-
носта на бодот за пресметка на надоместокот за корис-
тење на броеви и/или серии на броеви се утврдува со 
одлука донесена од директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации врз основа на годишната програ-
ма за работа на Агенцијата за електронски комуника-
ции за 2016 година во чиј состав е финансискиот план 
на Агенцијата за 2016 година, во рок од десет дена од 
денот на усвојување на годишната програма за работа 
и е изразена во евра во денарска противредност 
пресметана по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија  на денот на фактурирањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2016 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е 
усвоена од страна на Комисијата  на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е пред-
видено во член 11 од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на РМ“ број 39/2014, 
188/2014, 44/2015 и 193/2015). 

Финансискиот план за 2016 година содржи податоци 
за реализација на планираните активности, планираните 
приходи  и расходи на Агенцијата за електронски комуни-
кации за 2016 година групирани по структура и по орга-
низациона структура на Агенцијата, како и предвидените 
капитални инвестиции на Агенцијата за 2016 година. 

Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2016 година вкупните планирани 
приходи по основ користење на броеви и/или серии на 
броеви изнесува 52.000.000 денари. 

Вредноста на бодот е формирана врз основа на ак-
тивните одобренија за користење на броеви и/или се-
рии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 
2016 година, со што се планира да се реализираат пла-
нираните приходи по основ годишен надоместок за ко-
ристење на броеви и/или серии на броеви.  

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014,188/2014,44/2015 и 
193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за на-
чинот на пресметка на годишниот надоместок за ко-
ристење на броеви и/или серии на броеви („Службен 
весник на Република Македонија” број 161/2014),на 
предлог на Секторот за финансии и сметководство 
бр.0505-23/253 од 9.12.2015 година, в.д. Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа 
одлука како во диспозитивот. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваa одлука  може да се 
поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0306-10/48  

9 декември 2015 година в.д. Директор, 
Скопје Владимир Ристевски, с.р. 

__________ 
6410. 

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 
и член 31 став 3 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014,188/2014,44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 
од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок 
за користење на радиофреквенциите („Службен весник на 
Република Македонија” број 161/2014), в.д. Директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
9.12.2015 година ја донесе следната 
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О Д Л У К А 
 
I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-
дишниот надоместок за користење на радиофреквенциите 
за 2016 година, во износ од 0,8 евра во денарска против-
редност пресметана по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на фактурирањето. 

 
II 

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 
 

Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014,188/2014, 44/2015 и 
193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за ут-
врдување на годишниот надоместок за користење на ра-
диофреквенциите („Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 161/2014), вредноста на бодот за пресмет-
ка на надоместокот за користење на радиофреквенции се 
утврдува со одлука донесена од директорот на Агенција-
та за електронски комуникации врз основа на годишната 
програма за работа на Агенцијата за електронски кому-
никации за 2016 година во чиј состав е финансискиот 
план на Агенцијата за 2016 година, во рок од десет дена 
од денот на усвојување на годишната програма за работа 
и е изразена во евра во денарска противредност пресме-
тана по среден курс на Народна банка на Република Ма-
кедонија  на денот на фактурирањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2016 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е 
усвоена од страна на Комисијата  на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е пред-
видено во член 11 од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на РМ“ број 39/2014, 
188/2014, 44/2015 и 193/2015). 

Финансискиот план за 2016 година содржи подато-
ци за реализација на планираните активности, планира-
ните приходи  и расходи на Агенцијата за електронски 
комуникации за 2016 година групирани по структура и 
по организациона структура на Агенцијата, како и 
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 
2016 година. 

Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2016 година вкупните планирани 
приходи по основ користење на радиофреквенции из-
несува 420.000.000 денари. 

Вредноста на бодот е формиран врз основа на ак-
тивните одобренија за користење на радиофреквенции 
кои се планирани да се фактурираат во 2016 година, со 
што се планира да се реализираат планираните прихо-
ди по основ годишен надоместок за користење на ради-
офреквенции.  

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од За-
конот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 
44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилни-
кот за утврдување на годишниот надоместок за корис-
тење на радиофреквенциите („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 161/2014), на предлог на 
Секторот за финансии и сметководство бр. 0505-23/251 
од 9.12.2015 година,  в.д. Директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации ја донесе оваа одлука како 
во диспозитивот. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 
поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0306-10/49  

9 декември 2015 година в.д. Директор, 
Скопје Владимир Ристевски, с.р. 

__________ 

6411. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуни-
кации („Службен весник на Република Македонија” 
број 39/2014, 188/2014,44/2015 и 193/2015), а во врска 
со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годиш-
ниот надоместок за надзор на пазарот („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 161/2014), в.д. Ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 9.12.2015 година ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

Се утврдува вредноста на коефициентот  “K”  која е 
еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуал-
ниот износ од вкупниот приход на операторите на јав-
ни комуникациски мрежи и давателите на јавни кому-
никациски услуги заради  определување на годишниот  
надоместок за надзор на пазарот за 2016 година. 

 
II 

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното до-
несување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година. 

 
III 

Оваа одлука е конечна. 
 

Образло жение  
 
Согласно член 29 став 3 и член 31 став 5 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 
193/2015), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за ут-
врдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
161/2014), вредноста на коефициентот “K”  за пресметка 
на висината на  процентуалниот износ од вкупниот при-
ход на операторите на јавни комуникациски мрежи и да-
вателите на јавни комуникациски услуги заради  опреде-
лување на годишниот  надоместок за надзор на пазарот 
за 2016 година,  се утврдува со одлука донесена од ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации врз 
основа на годишната програма за работа на Агенцијата 
за електронски комуникации за 2016 година во чиј сос-
тав е финансискиот план на Агенцијата за 2016 година, 
во рок од десет дена од денот на усвојување на годишна-
та програма за работа. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 
електронски комуникации за 2016 година во чиј состав 
е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е 
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по 
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е пред-
видено во член 11 од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на РМ“ број 39/2014, 
188/2014,44/2015 и 193/2015). 

Финансискиот план за 2016 година содржи подато-
ци за реализација на планираните активности, планира-
ните приходи  и расходи на Агенцијата за електронски 
комуникации за 2016 година групирани по структура и 
по организациона структура на Агенцијата, како и 
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 
2016 година. 
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Според усвоената годишната програма односно фи-
нансискиот план за 2016 година вкупните планирани 
приходи по основ надоместок за надзор на пазарот из-
несува 61.500.000  денари. 

Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа 
на планираниот приход за 2016 година по основ надо-
месток за надзор на пазарот и податоците со кои распо-
лага Агенцијата за електронски комуникации за вкуп-
ниот  годишен приход на  операторите на јавни кому-
никациски мрежи и давателите на јавни комуникацис-
ки услуги. 

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 
став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 
и 193/2015), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за 
утврдување на годишниот надоместок за надзор на паза-
рот („Службен весник на Република Македонија” број 
161/2014), на предлог на Секторот за финансии и смет-
ководство бр.0505-23/252 од 9.12.2015 година, в.д. Ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации ја 
донесе оваа одлука како во диспозитивот. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 

поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото. 

 
Бр. 0306-10/50  

9 декември 2015 година в.д. Директор, 
Скопје Владимир Ристевски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6412. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 од  Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/15, 33/15, 
192/15 и 215/15) и членовите 28 и 45 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, на седницата одржана на 25.12.2015 
година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство со електрична енергија издадена со Одлука 
УП 1 бр. 214/14 од 27.3.2015 година, („Службен весник 
на РМ“ бр. 50/2015) на Трговското друштво за произ-
водство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ Битола, се менува поради зголемување на 
моќноста. 

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-214/14  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди Битола 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценца 
27.3.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценца 
27.3.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 222.01.1/14/2/15 
 
6. Број на деловниот субјект – 6873731 
 
7. Единствен даночен број – 30420130002520 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во-
биогасна електро централа, во обем согласно технички-
те карактеристики на производниот капацитет. 

 
9.  Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во биогасна централа „Логоварди“ на КП 
40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на паза-
рот на електрична енергија, снабдувачот со електрична 
енергија  односно снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, 
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 електрич-
на енергија и Пазарните правила. 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
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4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- 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. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инсталаци-
ите, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот 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 елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
23. 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 за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2  

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА  

ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ “ 
 
- број на производни единици (агрегати):.............три 
- проценет животен век...............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
· производител ....................................STAMPFORDe 
· тип ……………...............………............PE 734-C2e 
· број на генераторски единици.............................три 
· максимална моќност..............................3 x 1063 кW  
·  cosφ………………………………................-0,95/08 
· номинална брзина на вртење....................1500 RPM 
· генератор за преработка на отпадот...........3x63 кW  
· Вкупна инспалирана моќност на излез...........3 MW 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
· тип .........................................................трофазен сув 
· преносен однос.....................................0,4 /20 kV/kV 
· моќност.................................................3 x 1.600 kVA 
· фреквенција..........................................50 Hz   

_________ 

6413. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15 и 215/15), член 17, став 1 и член 24 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Трговското друштво за производство на електрична 
енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на 
ден 25.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката за користење на повластена тарифа за 

електрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија УП1 бр. 08-40/15 од 1.4.2015 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.52/15, 
точката 1 се менува и гласи: „На Трговското друштво за 
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производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „1” бр. 3, Ло-
говарди, Битола, му се одобрува користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за термоелектроцентрала на биогас 
„ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 3 МW и со 
локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, 
с.Новаци, Општина Битола”.  

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. „Димитар 
Илиевски Мурато“ бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: 
„ул. „1”, бр. 3, Логоварди, Битола“. 

3. Во точката 2, алинеја 5 бројот: „2“ се менува и 
гласи: „3“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-40/15  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

6414. 
Регулаторната комисија за енергетика врз основа на 

член 22, став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015 
и 215/2015), член 23, став 1 и 2 од Правилникот за на-
чин и услови за регулирање на тарифи за пренос, упра-
вување со системот за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11) 
и Барањето за одобрување на регулиран приход и тари-
фи за 2016 година, бр. 08-150/15 од 25.11.2015 година, 
доставено од Дирекцијата за технолошко - индустрис-
ки развојни зони – Скопје, Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 25 декември 2015 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС И СНАБДУВАЊЕ СО 
ПРИРОДЕН ГАС НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКО - ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

– СКОПЈЕ, (ДТИРЗ) ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. На Дирекцијата за технолошко - индустриски 

развојни зони – Скопје се одобрува тарифа за услугите 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на потрошувачите приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас за 2016 година во износ 
од 2,2879 ден/nm3, за испорака на планирани годишни 
количини на природен гас од 4.468.500 nm3. 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во  „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-150/15  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

6415. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 
и 215/15) и член 23, став 1 и 2 од Правилникот за начин 

и услови за регулирање на тарифи за пренос, управува-
ње со системот за пренос и дистрибуција на природен 
гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), по-
стапувајќи по Барањето од Акционерското друштво 
ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и 
тарифи за дејностите пренос и управување со системот 
за пренос на природен гас бр.0302-1735/1 од 26.11.2015 
година, на седницата одржана на 25 декември 2015 го-
дина, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИ-
МАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И 
УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2016 ГОДИНА НА АД ГА-МА  

СКОПЈЕ 
 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 

вршење на дејноста пренос на природен гас во 2016 го-
дина се одобрува регулиран максимален приход во из-
нос од 219.493.466 денари и тарифа од 1,4008 ден/nm3, 
за пренесени 156.695.902 nm3 природен гас. 

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста управување со системот за пренос 
на природен гас во 2016 година се одобрува регулиран 
максимален приход во износ од 29.930.927 денари и та-
рифа од 0,1910 ден/nm3, за пренесени 156.695.902 nm3 
природен гас. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 
УП1 Бр. 08-151/15  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

6416. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15 и 215/15) и член 9 од Правилникот за повласте-
ни производители на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола на ден 25.12.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
03/14 од 20.02.2014 година и 23.09.2014 година, објаве-
но во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр.38/14 и 142/14, на Трговското друштво за производ-
ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-03/14  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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6417. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15 и 215/15), член 8 и член 11 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 
25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство на електрична енергија ПЕ-
ЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, на ден 
25.12.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ  НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД  ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Решението за стекнување на привремен статус 

на повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-05/14 
од 20.02.2014 година и 26.06.2014 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“, бр.38/14 и 
98/14, точката 1 се менува и гласи: „На Трговското друш-
тво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИ-
ЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. “1”, бр. 3, 
Логоварди, Битола, му се издава решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за термоелектроцентрала на биогас „ПОРОДИН“ 
со планирана моќност од 3 MW и со локација на К.П. 
бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола”.  

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. Димитар 
Илиевски Мурато бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: 
„ул. “1”, бр. 3, Логоварди, Битола“. 

3. Во точката 2 алинеја 5 бројот „2“ се менува и 
гласи: „3“. 

4. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „17.520.000“ се ме-
нува и гласи: „25.800.000“. 

5. Во точката 3 бројот: „2“ се менува и гласи: „3“. 
6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-05/14  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 

6418. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15 и 215/15), член 17, став 1 и член 24 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Трговското друштво за производство на електрична 
енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на 
ден 25.12.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Решението за стекнување на статус на повлас-

тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-39/15 од 
01.04.2015 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 52/15, точката 1 се менува и 
гласи: „На Трговското друштво за производство на 
електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Битола, со седиште на ул. “1”, бр. 3, Логоварди, Би-
тола, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за термоелек-
троцентрала на биогас „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана 
моќност од 3 МW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. 
Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Би-
тола”.  

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. Димитар 
Илиевски Мурато бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: 
„ул. “1”, бр. 3, Логоварди, Битола“. 

3. Во точката 2 алинеја 5 бројот: „2“ се менува и 
гласи: „3“. 

4. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000“ се ме-
нува и гласи: „25.200.000“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-39/15  

25 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ 

УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ 
  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
10. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО  OДЛУКАТА  2015/1066 (ЗНБП) НА 
СОВЕТОТ ОД 2 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/183/ЗНБП ЗА 
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно  Oдлуката  2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 ју-
ли 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Ре-
публика Кореја. 

  
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје,  
- ембарго на стоки и услуги,  
- финансиски мерки, 
- забрана за влез во Република Македонија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерство-

то за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Упра-
вата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2014/212/ЗНБП на Советот 

од 14 април 2014 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска На-
родна Република Кореја (ДНРК), Одлуката 2013/183/ЗНБП на Советот од 22 април 2013 година за рестриктивни 
мерки против Демократска Народна Република Кореја и за укинување на Одлука 2010/800/ЗНБП и  Oдлуката  
2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни 
мерки против Демократска Народна Република Кореја. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против Демократска Народна Република Кореја се воведуваат на неодредено време. 
       

Член 7 
Oдлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рес-

триктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, во оригинал на англиски јазик и во превод на 
македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
            Бр. 42-11971/1 Заменик на претседателот 
 22 декември 2015 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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