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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2939. 
Врз основа на член 18 став 3 и став 4 од Законот за 

Јавен долг („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 9.7.2014 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА 
КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ 

на ново задолжување преку издавање  државни  хартии  
од  вредност  на  меѓународниот  пазар  на  капитал-
еврообврзница на Република Македонија, кои Мини-
стерството за финансии ќе ги емитува во третиот квар-
тал на 2014 година. 

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални 
сертификати за обврзница на вкупниот износ на емиси-
јата, врз основа на кои, во согласност со барањата на 
издавачот, еврообврзниците може да се издаваат во по-
мали износи, и сите такви помали износи ќе бидат 
претставени со глобалните сертификати за обврзница 
(во понатамошниот текст „еврообврзница“). 

3. Еврообврзницата се издава за буџетска поддршка 
во 2014 и 2015 година и за рефинансирање на обврски-
те кои достасуваат по основ на отплата на државниот 
долг на Република Македонија. 

4. Рокот на доспевање на еврообврзницата ќе биде 
до 10 години, во зависност од пазарните услови, инте-
ресите и побарувањата на   инвеститорите. Номинална-
та вредност на еврообврзницата достасува на денот на 
доспевање означен во актот за издавање на еврообврз-
ницата. 

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзница-
та изнесува до 500.000.000,00 евра. 

6. Министерството за финансии ќе ја плаќа камата-
та на еврообврзниците еднаш годишно. 

7. Министерството за финансии ќе ја плаќа номи-
налната вредност и каматата на еврообврзницата во 
евра, без притоа да пресметува и наплатува какви било 
даноци, провизии или надоместоци од сопствениците 
на еврообврзниците. 

8. Минималниот износ на номиналната вредност на 
една еврообврзница изнесува 100.000 евра, или кој би-
ло повисок износ кој е делив со 1.000 евра. 

9. Регистарот на сопственици на еврообврзницата 
ќе се води во согласност со Договорот за фискален и 
платежен агент, агент за трансфер и регистрација кој ќе 
биде склучен меѓу Министерството за финансии и 
НЅВС Ваnк plc, London. 

10. Министерството за финансии ќе го врши плаќа-
њето на номиналниот износ и каматата на еврообврз-
ницата преку својот фискален и платежен агент, НЅВС 
Ваnк рlс, London. Распределбата на номиналниот износ 
и каматата по основ на еврообврзницата ќе се врши 
преку системите за порамнување: Eurосlear Ваnк 
ЅА/NV  и/ или Сlearstream, Luxembourg. 

11. Еврообврзниците ќе бидат котирани и со нив ќе 
се тргува на Ирската берза за хартии од вредност (Irish 
Stock Exchange). 

12. Министерството за финансии може, во име на 
Република Македонија, да ги откупи еврообврзниците 
на отворениот пазар или на друг начин по која било це-

на. Секоја еврообврзница која е така откупена може да 
биде поништена, чувана или повторно продадена. Се-
која еврообврзница која ќе биде така поништена не мо-
же повторно да се издаде. 

13. Во случај  на неисполнување на финансиските 
обврски кои произлегуваат од еврообврзниците,  евро-
обврзниците  може  предвремено  да  достасаат  и  да  
бидат платливи. 

14. Емисијата на еврообврзницата и понатамошните 
постапки поврзани со исполнувањето на обврските од 
страна на Република Македонија ќе се спроведуваат 
врз основа на договорите регулирани според англиско-
то право, кои Министерството за финансии ќе ги склу-
чи со инвестициската банка, фискалниот и платежен 
агент, агентот за трансфер и регистрација и другите 
страни наведени таму, вклучувајќи ги, без ограничува-
ње, Договорот за запишување (Subscription Agreement), 
Договорот за фискален и платежен агент, агент за 
трансфер и регистрација (Fiscal and Paying Agency 
Agreement) и сертификатите  за  глобална  обврзница  и 
други такви договори и инструменти кои се сметаат за   
неопходни или соодветни за издавањето на еврообврз-
ницата и за нејзиното котирање на Ирската берза за 
хартии од вредност. 

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

 
Бр. 52/1 Заменик на претседателот 

9 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2940. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 2 од Уредбата за методоло-
гија за распределба на средствата остварени како при-
ход од надоместокот за производство на енергија од 
фосилни горива („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.12/2008 и 22/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КА-
КО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА  

2014 ГОДИНА 
 

Член1 
Со оваа одлука се распределуваат средства остваре-

ни по основ на надоместок за производство на енергија 
од фосилни горива како наменски дотации на општи-
ните, во износ од 30.589.590 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-
ваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 
5, 6 и 7 од Уредбата за методологија за распределба на 
средствата остварени како приход од надоместокот за 
производство на енергија од фосилни горива („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.12/2008 и 
22/2011) на следните општини:  
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Општина Износ во денари 

Новаци 7.704.791 денари 

Битола 17.121.758 денари 

Могила 3.709.714 денари 

Кичево 1.614.753 денари 

Гази Баба 114.029 денари 

Аеродром 35.086 денари 

Центар 57.015 денари 

Кисела Вода 17.543 денари 

Чаир 214.901 денари 
  

Член 3 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 

од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, 

како одобрен план во Раздел 12101 - Министерство за 

животна средина и просторно планирање, програма 2-

Заштита за животна средина, Потпрограма 21 - Инве-

стиции во животна средина, категорија 48 - Капитални 

расходи, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-847/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2941. 

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 

сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-

фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 

на Македонската радио-телевизија и тоа: 

- с. Тополница, општина Радовиш, со вкупно 162 

(сто шеесет и две) семејни домаќинства. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен 

сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

    Бр. 42-1986/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2942. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ТРГОВСКОТО  ДРУШТВО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА, СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ 
“ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ УВОЗ- ИЗВОЗ ЗАГРАЧАНИ 
ДООЕЛ СТРУГА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАБУШ“  

С. ЗАГРАЧАНИ, ОПШТИНА СТРУГА 
 
1. На Трговското  друштво за градежништво, трго-

вија, сообраќај и услуги “ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ увоз 
- извоз Заграчани ДООЕЛ Струга  се доделува конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – варов-

ник на  локалитетот “Бабуш“ с.Заграчани, општина 
Струга, со површина на простор на концесија за ек-
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7468850 4561890 

Т-2 7468780 4562250 

Т-3 7468840 4562250 

Т-4 7469070 4562100 

Т-5 7469250 4561950 

Т-6 7469250 4561900 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.096850 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.     

                                                                           
Бр. 42-2269/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2943. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок на користење и за давање 

на користење на недвижни ствари под број 19-4393/1 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.102/05 
и 64/10), во членот 1, став 1, точката 10 се брише.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3317/1 Заменик на претседателот 

25 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2944. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВ-

НИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на недвижни ствари, сопственост на Републи-
ка Македонија, и тоа: 

- Просторија  со површина од 15. м2, згр. 1, влез 1, кат 
4, ул. „Ацо Аџи Илов“бр. 2 Неготино, лоцирана на КП бр. 
9817, евидентирана во ИЛ бр.6885, КО  Неготино; 

- Просторија бр.13, згр.1, приземје, со површина од 
11,95 м2 и просторија бр.9, згр.1, влез 1, кат 01, со по-
вршина  од 11,44 м2, како дел од КП бр. 7132, ул. 
„М.М. Брицо“ бб Делчево, евидентирани во ИЛ 
бр.1037, КО Делчево; и 

- Просторија бр.8, со површина од 15.56 м2  како 
дел од КП бр. 8624, ул. „Васил Главинов“бб Штип, 
зграда бр.1,влез1. кат 3, со вкупна површина од 247 м2, 
евидентирана во ИЛ бр.100224, КО  Штип 4. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Државниот 
просветен инспекторат. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Државниот просветен инспекто-
рат, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-3708/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2945. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 17 

став (3) од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на 

вршење на детални геолошки истражувања на мине-

рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

се стекнува со доделување на концесија, како и момен-

тот дека се работи за истражување на минерални суро-

вини, како единствен начин за продолжување на деј-

носта е потребно да се доделат под концесија минерал-

ните суровини определени со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 

на услови за рамномерно истражување на минералните 

суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерални суровини на след-

ните локалитети: 

- “Крива Круша“ општина Ранковце за минерална 

суровина – глина; 

- “Пасивер“ општина Чучер Сандево за минерална 

суровина – варовник; 

- “Ранковце“ општина Ранковце за минерална суро-

вина – глина; 

- “Подцуцул“ општина Сопиште за минерална суро-

вина – варовник; 

- “Долно Лисиче 2“ општина Аеродром за минерал-

на суровина – песок и чакал; 

- “Долно Лисиче“ општина Аеродром за минерална 

суровина – песок и чакал; 

- “с.Долно Лакочереј“ општина Охрид за минерална 

суровина – варовник; 
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- “Вaрвaра“ општина Сопиште за минерална суро-

вина – кварцен песок; 

- “с. Горно Трогирци“ општина Карбинци за мине-

рална суровина–андезит; 

- “Бигор“ општина Кичево за минерална суровина – 

минерална вода; 

- “с. Првце“ општина Теарце за минерална сурови-

на – минерална вода; 

-  “Краста“ с. Илино, општина Ресен за минерална 

суровина–варовник  

- “Двориште“  општина Берово за минерална суро-

вина – бакар и злато; 

- “Саса “ општина Македонска Каменица за мине-

рална суровина – металични минерални суровини; 

- “Плавица и Црн Врв“ општина Кратово за мине-

рална суровина–бакар, злато и сребро; 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 

став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 

се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-

лат условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 

биде спроведена во рок од 270 дена од денот на форми-

рање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за економија формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Владата на Република Ма-

кедонија на предлог на министерот за економија ја 

одобрува тендерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесии за детални геолошки истражу-

вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 

овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-

вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3906/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2946. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и 

член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на 

седницатаодржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–СОБИРЕН КВАРЦ 

НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, 

ТРАНСПОРТ  И УСЛУГИ БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-

ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВЕТУ-

НИЦА - РАНКОВЦЕ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина–собирен кварц на лока-

литетот „Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце на 

Друштвото за производство, трговија, транспорт  и ус-

луги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, согласно 

Одлуката за започнување на постапка за доделување на 

концесии за експлоатација на минерални суровини 

бр.41-9518/1 од 21.12.2013 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 8/2014). 

2. Друштвото за производство, трговија, транспорт 

и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави 

понуда со број 00000024 на 13.5.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-

то за производство, трговија, транспорт  и услуги БО-

РОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни услови-

те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен-

тација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија, транс-

порт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се 

доделува концесија за експлоатација на минерална су-

ровина– собирен кварц на локалитетот „Ветуница-Ран-

ковце“, општина Ранковце, со површина на простор на 

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 

со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7 591 250 4 673 500 

2 7 591 750 4 673 500 

3 7 591 750 4 671 500 

4 7 591 250 4 671 500 

 

5. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P=1,000000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експ-

лоатација во износ од 1.005.000,00 денари субјектот 

од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок 

од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 
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8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе вр-

ши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3927/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2947. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и 

член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– МИНЕРАЛНА ВО-

ДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-

ВИЈА И УСЛУГИ АКВА КОКИНО ДООЕЛ С.ДРАГО-

МАНЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ГЛАДНИЦА“ С.ДРАГОМАНЦЕ, ОПШТИНА 

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина– минерална вода на ло-

калитетот „Гладница“ с.Драгоманце, општина Старо 

Нагоричане на Друштвото за производство, трговија и 

услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо 

Нагоричане, согласно Одлуката за започнување на по-

стапка за доделување на концесии за експлоатација на 

минерални суровини бр.41-9518/1 од 21.12.2013 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2014). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагори-

чане достави понуда со број 00000025 на 13.05.2014 го-

дина. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-

то за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО 

ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане ги исполни 

условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-

кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагори-
чане се доделува концесија за експлоатација на мине-
рална суровина–минерална вода на локалитетот „Глад-
ница“ с.Драгоманце, општина Старо Нагоричане, со 
површина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата и тоа: 

 
Точка 

 
Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7 570 500 4 676 000 
2 7 570 500 4 675 000 
3 7 571 500 4 675 000 
4 7 571 500 4 676 000 

 
5. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=1,000000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоа-
тација во износ од 3.708.000,00 денари субјектот од точ-
ка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-3927/2 Заменик на претседателот 

7 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2948. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.7.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН 
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за  експлоатација на минерални су-
ровини: 
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- антимон на локалитет „Лојане“, општина Липково; 

- кварцити на локалитетот „Раткова Скала“ во ата-

рот на с.Ратковица, општина Кочани и општина Проби-

штип и  

- травертин на локалитетот „Липково“, општина 

Липково 

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-

сии за експлоатација на минерални суровини („Служ-

бен весник на Република Македонија“ 57/2014). 

2. Постапката за доделување на концесии за експло-

атација на минерални суровини од точка 1 на оваа од-

лука се поништува со оглед дека за објавените локали-

тети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристиг-

ната понуда до истекот на рокот за доставување на по-

нуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.                    

 

Бр. 42-3927/3 Заменик на претседателот 

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2949. 

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 

137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 

ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е 

СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУП-

НАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАС-

ТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-

ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 

сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-

мирана градежната парцела, градежна парцела бр.4.7 

предвидена со Урбанистички план за вон населено мес-

то Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-

ден-УБ1, УБ2 и УБ3, кое преставува: 

Идеален дел 4687/4852 од делот од КП бр.174 КО 

Илинден со површина од 20852м2 евидентирана во 

Имотен лист број 5032 за КО Илинден вон градежен, 

согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 

бр.1125/10 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 

за м2, која е предмет на отуѓување. 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 

година („Службен весник на Република Македонија“, 

број 140/11). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4223/2 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2950. 

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 

137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македони-

ја, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 

ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е 

СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУП-

НАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТА-

СТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-

ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 

сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-

мирана градежната парцела, градежна парцела бр.4.1 

предвидена со Урбанистички план за вон населено ме-

сто Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-

ден-УБ1, УБ2 и УБ3, кое преставува: 

Идеален дел 5258/5265 од делот од КП бр.176 КО 

Илинден со површина од 9175м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5031 за КО Илинден вон градежен, 

согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 

бр.1125/12 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 

за м2, која е предмет на отуѓување. 

 

Член 2 

Оваа oдлука да ја спроведе општина Илинден сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 140/2011). 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 

Бр. 42-4223/3 Заменик на претседателот 
27 јуни 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

2951. 
Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД 
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАР-
ЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТА-

СТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 
нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-
ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 
вкупната површина на градежната парцела на другите 
сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-
мирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.16 
предвидена со Урбанистички план за вон населено ме-
сто Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-
ден-УБ1, кое преставува: 

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО 
Илинден со површина од 17790м2, евидентирана во 
Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, 
согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 
бр.1125/11 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 
за м2, која е предмет на отуѓување. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/2011).  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4223/4 Заменик на претседателот 

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2952. 

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 

137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македони-

ја, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 

ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД 

ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАР-

ЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТА-

СТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА 

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-

ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 

сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-

мирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.15 

предвидена со Урбанистички план за вон населено ме-

сто Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-

ден-УБ1,  кое преставува: 

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО 

Илинден со површина од 14100м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, 

согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 

бр.1125/59 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 

за м2, која е предмет на отуѓување. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 140/2011).  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4223/5 Заменик на претседателот 

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2953. 

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013,137/13 

и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД 
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАР-
ЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАС-
ТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-
ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 
вкупната површина на градежната парцела на другите 
сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-
мирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.13 
предвидена со Урбанистички план за вон населено мес-
то Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-
ден-УБ1, кое преставува: 

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО 
Илинден со површина од 14519м2, евидентирана во 
Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, 
согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 
бр.1125/60 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 
за м2, која е предмет на отуѓување. 

 
Член 2 

Оваа oдлука да ја спроведе општина Илинден сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 
28.09.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, број 140/11). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4223/6 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2954. 
Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД 
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА 
ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КА-
ТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-
ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 
сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-
мирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.2.2 
согласно Архитектонско-урбанистички проект за фор-
мирање на г.п 1.2.2 со поделба на г.п 1.2 согласно 
УПВНМ Илинден за дел од Стопански комплекс КО 
Илинден УБ1, кое преставува: 

Идеален дел 2687/3331 од делот од КП бр.189 КО 

Илинден со површина од 11842м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5028 за КО Илинден вон градежен и 

Идеален дел 4706/7045 од делот од КП бр.1352 КО 

Илинден со површина од 9497м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5029 за КО Илинден вон градежен, 

согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци 

бр.1125/52 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари 

за м2, која е предмет на отуѓување. 

 

Член 2 
Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 
28.09.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, број 140/11). 

 

Член 3 
Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4223/7 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2955. 
Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 27.6.2014 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 

ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД 

ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА 

ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КА-

ТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-

ка Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 

сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-

мирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.1 

предвидена со Урбанистички план за вон населено мес-

то Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илин-

ден-УБ1, кое преставува: 
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Идеален дел 2687/3331 од делот од КП бр.189 КО 

Илинден со површина од 8700м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5028 за КО Илинден вон градежен и 

Идеален дел 5748/6680 од делот од КП бр.1354 КО 

Илинден со површина од 6473м2, евидентирана во 

Имотен лист број 5030 за КО Илинден вон градежен, 

согласно Копие за нумерички податоци бр.1125/623 од 

17.10.2013 година, по цена од 1.270,00 денари за м2, 

која е предмет на отуѓување. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 

година („Службен весник на Република Македонија“, 

број 140/11). 

 

Член 3 

Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4223/8 Заменик на претседателот  

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2956. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 4.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБА-

ТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија.  

   

Член 3 

Министерот за правда склучува договор со дире-

кторот на Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4253/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2957. 

Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за реви-

зија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 135/11, 188/13 и 43/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 

2013 ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Советот за унапредување и над-

зор на ревизијата за 2013 година, донесен од Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата, на седницата, 

одржана на 26.3.2014 година, под бр. 01-177/1. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4279/1 Заменик на претседателот 

27 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2014 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува  користењето на 

движните ствари и тоа: 
 

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА- I 

2958. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на  трајно  користење без надомест на Државниот паза-

зарен инспекторат. 
 

Член 3 
Министерот за економија склучува договор со директорот на Државниот пазарен инспекторат со кој се уре-

дуваат 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 

Македонија“. 
 

     Бр. 42-4345/1                                                 Заменик на претседателот 
 4 јули 2014 година                                                 на Владата на Република 
         Скопје                                                Македонија, 

                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2959. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИ-
ЈА И УСЛУГИ ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ- 

ИМПОРТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, за 
изградба на мала хидроелектрана на река Коњарка во 
Општина Новаци, со непосредна спогодба на правното 
лице Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ 
ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиш-
те во Скопје-Карпош, ул.„Желево“ бр.2/2-10, за гра-
дежното земјиште во вкупна површина од 632м2, кое 
претставува: 

-  КП   бр. 26/5 КО Скочивир со површина од 442м2 
евидентирано во Имотен лист број 334     и 

- КП бр. 1405/3 КО Скочивир со површина од 
190м2 евидентирано во Имотен лист број 334. 

                                                                                                                           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4369/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2960. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ 

СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-

БЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

продажба на деловен простор со кој стопанисува Акци-

онерското друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење за 

Републиката - Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 19/2014). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4453/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2961. 

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 

35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 7. 7.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТЕ-

НИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

450.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на 

Македонски железници Транспорт АД-Скопје со след-

ната динамика: 

- за јули и август 2014 година да се отстапат 

200.000 литри Еуродизел БС гориво; 

- за септември и октомври 2014 година да се отста-

пат 120.000 литри Еуродизел БС гориво  и 

- за ноември 2014 година да се отстапат 130.000 

литри Еуродизел БС гориво. 

Нафтените деривати од овој член се отстапуваат на 

Македонски железници Транспорт АД-Скопје за из-

вршување на работите од нивната дејност - услуги за 

превоз на патници и стока со железница. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-

те нафтени деривати, паѓаат на товар на Македонски 

железници Транспорт АД-Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                                                            

Бр. 42-4591/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



10 јули 2014  Бр. 103 - Стр. 31 

 
 

2962. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движна ствар – еден агрегат за стартување на хеликоп-
тер (Ground Power Unit), тип HOUCHIN, модел С 690, 
со сериски број 101642 и регистарски број С 77-126. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
времено користење од дваесет и четири месеци без на-
доместок на Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар 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. 42-4654/1 Заменик на претседателот 

7јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2963. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУК-
ТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ 

ЗА ПЕРИОД 1.01.2013 – 31.12.2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македон-
ски железници“ – Скопје за период 1.01.2013 – 
31.12.2013 година, бр. 230/1-2 од 25.2.2014 година, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 25.02.2014 година. 

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

 
Бр. 42-4736/1 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2964. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија “ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ ЗА  2013 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП за железничка инфрас-

труктура „Македонски железници“ – Скопје за 2013 го-

дина, бр. 386/1-1 од 28.03.2014 година, усвоен од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 28.03.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4736/2 Заменик на претседателот  

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2965. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-

возот на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 

41/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 4.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБО-

ТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈА-

ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИ-

ЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Програмата за работа и Финансиски-

от план на Агенцијата за странски инвестиции и про-

моција на извозот на Република Македонија за 2014 го-

дина бр. 01-1404/4 од 26.6.2014 година, усвоена од 

Управниот одбор на Агенцијата за странски инвести-

ции и промоција на извозот на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 26.6.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службениот весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 42-5126/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 58 став 2 од Законот за јавните патишта ( „Службен весник на Република Македонија 

бр. 84/2008. 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014 и 

42/2014 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ  НА НАПЛАТА НА  

НАДОМЕСТОКОТ  ЗА УПОТРЕБА НА ПАТ (ПАТАРИНА) 

 

Член 1 

Во Одлуката за  висината и начинот на наплата на на надоместокот за употреба на пат (патарина) („Служ-

бен весник на Република Македонија„ бр.89/2009) во членот 4 став 2, износот „1,9032“ се заменува со износот 

„2,5784“. 

 

Член 2 

Членот 5 се менува и гласи: 

„Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа пата-

рина изнесува:  

2966. 
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„Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во евра на делниците на кои се наплаќа патари-
на изнесува:  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 42-5357/1                                                        Претседател на Владата 

    7 јули 2014 година                                                  на Република Македонија, 

             Скопје                                                  м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 57, став 1 од Законот за јавни патишта ( „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014 и 
42/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ  НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТО-

КОТ  ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА 
(ПАТНА ТАКСА) 

 
Член 1 

Во Одлуката за  висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за мотор-
ните и приклучните возила (патна такса) („Службен весник на Република Македонија„ бр.118/09) во членот 4 
се менувааат точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и истите гласат: 

2967. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 42-5384/1                                                     Претседател на Владата 
    7 јули 2014 година                                               на Република Македонија, 
           Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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2968. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Комисијата на Европ-
ските заедници за правилата за соработка во врска со 
финансиската помош на Европската заедница за Репуб-
лика Македонија во рамките на спроведувањето на по-
мошта според Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.6.2014 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООР-
ДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА-
НО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОН-
ДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) во 

системот на децентрализирано управување со претпри-
стапните фондови од Европската унија за Република 
Македонија се именува заменикот на претседателот на 
Владата на Република Македонија д-р Фатмир Бесими. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-5475/1 Претседател на Владата 

20 јуни 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2969. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Комисијата на Европ-
ските заедници за правилата за соработка во врска со 
финансиската помош на Европската заедница за Репуб-
лика Македонија во рамките на спроведувањето на по-
мошта според Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.6.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА НАЦИОНА-
ЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОП-
СКАТА УНИЈА  ЗА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
1. За заменик на Национален ИПА координатор 

(НИПАК) во системот на децентрализирано управува-
ње со претпристапните фондови од Европската унија 
за Република Македонија се именува министерот за 
надворешни работи, м-р Никола Попоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-5475/2 Претседател на Владата 

20 јуни 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2970. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 
 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа Кавадарци, број 
02-1864/6  донесен од Управниот одбор на Јавната ус-
танова, на седницата одржана на  30.6.2014 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија “. 

 
Бр. 10-5217/2  

4 јули 2014 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2971. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 28 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги 
ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје, на сед-
ницата одржана на 9.7.2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-

ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕР-

ЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 
ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, сe издава лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

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

 
   УП1 Бр. 07-88/14  
9 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1  
 
 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРЏИ 

СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 

Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

9.7.2014 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

9.7.2024 година  

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 187.10.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект - 6914896 

          

7. Единствен даночен број - 4038013507890 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните прави-ла, мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија и мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-

вилата за доделување на прекуграничните преносни ка-

пацитети. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. 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 дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 

услуги, согласно превземените обврски за потрошува-

чите кога врши прекугранични трансакции; 
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- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

 

12.  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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. 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: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2972. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), 

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и ус-

луги ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со 

седиште на адреса ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, 

за издавање на лиценца за снабдување со електрична 

енергија, на седницата одржана на 9.7.2014 година, до-

несе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕР-

ЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса 

ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, му се издава  ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

   УП1 Бр. 07-89/14  

9 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРЏИ 

СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. 

Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

9.7.2014 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

9.7.2024 година 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 188.11.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6914896 

 

7. Единствен даночен број – 4038013507890 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње 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 електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. 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 Македонија и стран-

ство. 

 

11. 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 дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-

тричната 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 склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 
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- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот 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 те-

риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-

публика 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; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите; 

 

12. 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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. 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: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување,суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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2973. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на индустриска електроника СИЕТО 
Звонко и др. ДОО Скопје, за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на индустриска 

електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со се-
диште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“ 
со инсталирана моќност од 33,5 kW и со локација на 
КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден. 

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

дустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, 
Гази Баба, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-70; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала “СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2”; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 33,5 
kW (134 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 53.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОН-
ЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“, УП1 бр. 08-147/12 од 
16.4.2013 година, односно во зависност од инсталира-
ната моќност и локацијата на фотонапонската електро-
централа „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“ се одобрува 
користење на повластена тарифа од 30 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-101/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2974. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство, дистрибуција и трговија со електрич-

на енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за ко-

ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 

Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-

фа на електрична енергија произведена од за хидроеле-

ктроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 98“ со инсталирана 

моќност од 3200 kW и со локација на КП.бр. 12/5, 14/3, 

15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 

16/13, 17/7,  3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/12, 

3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО 

Теарце – вон градски реон, Општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, ди-

стрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Про-

летерска бр.4 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-60; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 

98“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција  на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 

16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7,  3883/8, 3883/9, 

3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 

3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце – вон градски реон, 

Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.200 

kW (една генераторска единица со моќност од 3200 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕ БИСТРИЦА 

- 98, УП1 бр.08-247/12 од 25.03.2013 година, односно 

се одобрува користење на повластените тарифи за од-

делните блокови, според следната табела: 
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Блок 
Kоличинa на испора-
чана електрична енер-
гија по блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната еле-
ктрична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

 
УП1 бр. 08-105/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2975. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Са-

шо и други ДОО Скопје, за користење на повластена 

тарифа на електрична енергија произведена од обнов-

ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 

8.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и кон-

салтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со се-

диште на ул. Леринска  бр.48-а, Скопје, му се одобрува 

користење на повластена тарифа на електрична енерги-

ја произведена од фотонапонската електроцентрала 

„ГЕНЧЕВ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со 

локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Де-

мир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за инженеринг, марке-

тинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Леринска  бр.48-а, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-124; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ГЕНЧЕВ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ГЕН-
ЧЕВ“, УП1 бр. 08-161/12 од 14.6.2013 година, односно 
во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ се одо-
брува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-110/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2976. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 8.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 

со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 

му се одобрува користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од фотонапонската 

електроцентрала „ДА-МА 2“ со инсталирана моќност 

од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/46, м.в. Попо-

ва Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 
2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-
чер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, 

Чучер-Сандево; 
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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-155; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДА-МА 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 
2“, УП1 бр. 08-87/13 од 29.7.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“ се одо-
брува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-112/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2977. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ДА-МА 3“ со инсталирана моќност 
од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/45, м.в. Попо-
ва Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-
чер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, 
Чучер-Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-156; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДА-МА 3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 
3“, УП1 бр. 08-88/13 од 29.7.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“ се одо-
брува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-114/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2978. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
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му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „ДА-МА“ со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП бр.1226/36, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-

чер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, 

Чучер-Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-102; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ДА-МА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W  и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-

МА“, УП1 бр. 08-123/12 од 9.5.2013 година, односно во 

зависност од инсталираната моќност и локацијата на 

фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-116/14  

8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

2979. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за трговија,производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДОО-

ЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, за користење на повла-

стена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 8.7.2014 година, донесе 

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија,производство и услуги 

СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, со 
седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се одобрува користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од фотонапонската еле-
ктроцентрала “KИРА” со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП бр.1226/37, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија,производс-

тво и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-
Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-
Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-98; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала “KИРА”; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „KИРА“, 
УП1 бр. 08-119/13 од 9.5.2013 година, односно во за-
висност од инсталираната моќност и локацијата на фо-
тонапонската електроцентрала „KИРА“ се одобрува 
користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-118/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2980. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија,производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДОО-
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ЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, за користење на повла-
стена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, со 
седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се одобрува користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од фотонапонската еле-
ктроцентрала “KИРА 2” со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/47, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија,производс-

тво и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-
Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-
Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-154; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала “KИРА 2”; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „KИРА 
2“, УП1 бр. 08-86/13 од 29.07.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „KИРА 2“ се одобру-
ва користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-120/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2981. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОН-
ЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, за користење на повла-
стена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со се-
диште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се одо-
брува користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од фотонапонската електроцен-
трала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со инсталирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. По-
пова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир 
Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Ка-
пија; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-100; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „МВ СО-
ЛАР ДОНЧЕВИ“, УП1 бр. 08-121/12 од 09.05.2013 го-
дина, односно во зависност од инсталираната моќност 
и локацијата на фотонапонската електроцентрала „МВ 
СОЛАР ДОНЧЕВИ“ се одобрува користење на повла-
стена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-122/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2982. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС 
ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се одобрува кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од фотонапонската електроцентрала 
„АРЕСЕ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со 
локација на КП бр. 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Де-
мир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-96; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „АРЕСЕ 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 
1“, УП1 бр. 08-117/12 од 9.5.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ се одо-
брува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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

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

 
УП1 бр. 08-124/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2983. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР 

ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се одобру-

ва користење на повластена тарифа на електрична 

енергија произведена од фотонапонската електроцен-

трала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 

49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. Попова Ку-

ла, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-

диште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-99; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W  и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕ-

КО СОЛАР“, УП1 бр. 08-120/12 од 9.5.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и лока-

цијата на фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕ-

КО СОЛАР“ се одобрува користење на повластена та-

рифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-126/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2984. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар 
Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се одобрува кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од фотонапонската електроцентрала „ДН 
СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со ло-
кација на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир 
Капија, Општина Демир Капија. 

1. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-97; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДН СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ДН СО-
ЛАР“, УП1 бр. 08-118/12 од 9.5.2013 година, односно 
во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 
фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ се одо-
брува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

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

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 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-128/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2985. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 8) и 
член 28 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), на седни-
цата одржана на 8 јули 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
(1) Во Правилатата за снабдување со електрична 

енергија (“Службен весник на РМ” бр. 144/12 и 91/13) 
насловот пред членот 6 се менува и гласи: 

„Договор за снабдување со електрична енергија”. 
 

Член 2 
(1) Во членот 6, став (1) се менува и гласи: 
„Снабдувачот и потрошувачот се должни да склу-

чат договор за снабдување со електрична енергија (во 
понатамошниот текст: Договор за снабдување) во сог-
ласност со овие Правила“. 

(2) Во член 6, во став (2) и став (3) зборовите: „про-
дажба на електрична енергија” се бришат и се замену-
ваат со зборот „снабдување“. 

  
Член 3 

(1) Во членот 17, став (1) се менува и гласи:  
„По правило, Снабдувачот е должен сметката или 

фактурата за електрична енергија да ја достави до по-
трошувачот во максимален рок од 10 (десет) дена од 
денот на завршувањето на пресметковниот период, 
освен ако не е поинаку уредено со Договорот за снаб-
дување.“ 

(2) Во членот 17, став (2) се менува и гласи: 
„По правило, Потрошувачот од став (1) на овој член 

е должен да ја плати сметката или фактурата за еле-
ктрична енергија во рок не подолг од 20 (дваесет) дена 
од денот на завршувањето на пресметковниот период, 
освен ако не е поинаку уредено со Договорот за снаб-
дување.“ 

 
Член 4 

(1) Во членот 22 став (4) се менува и гласи: 
„Индиректниот потрошувач може да се снабдува со 

електрична енергија од снабдувач, при што операторот 
на дистрибутивниот систем на кој е приклучен директ-
ниот потрошувач е должен да постави соодветна мерна 
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опрема согласно соодветните мрежни правила за ди-
стрибуција електрична енергија, како и Правилата за 
пазар на електрична енергија, на трошок на индирект-
ниот потрошувач. Индиректниот потрошувач е должен 
да ги покрие и сите трошоци настанати на операторот 
на дистрибутивниот систем за раздвојување на мерење-
то, како и вградување на соодветната мерна опрема.” 

(2) Во членот 22 став (5) се брише. 
 

Член 5 
Насловот на глава IV се преместува пред членот 30. 
 

Член 6 
Членот 30 се менува и гласи: 
„(1) Потрошувачот има право на обештетување за 

штетата настаната што ја претрпел поради намалена 
испорака или прекин во испораката на електрична 
енергија. 

(2) Потрошувачот нема право да бара обештетува-
ње ако штетата настанала поради намалена испорака 
или прекин предизвикан од повратно влијаније на не-
говите уреди врз соодветниот систем. 

(3) Пријавата за настаната штета потрошувачот 
преку својот снабдувач, веднаш по осознавањето за на-
станатата штета, ја доставува до операторот на соод-
ветниот систем. 

(4) Овластено лице од снабдувачот заедно со овла-
стено лице од операторот се должни во рок не покус од 
24 часа од доставувањето на пријавата, во присуство на 
потрошувачот, да извршат увид на внатрешната инста-
лација и на уредите за користење на електрична енер-
гија на потрошувачот каде што е настаната штетата. 

(5) Доколку по извршениот увид овластените лица 
на снабдувачот и на операторот констатирале дека на-
станала штета и ја утврдиле причината за настанатата 
штета, ќе изготват и ќе потпишат записник и ќе го по-
викаат потрошувачот, доколку се согласува со наводи-
те, да го потпише записникот. 

(6) Врз основа на записникот, снабдувачот и опера-
торот заеднички ќе ја утврдат висината на штетата и ќе 
го определат начинот на обештетувањето.  

(7) Ако снабдувачот и операторот не се согласат 
околу постоењето на штетата, причината за штетата 
и/или висината на обештетувањето, снабдувачот, по 
претходно одобрување од потрошувачот, ќе побара тоа 
да го утврди комисија составена од претставник на 
снабдувачот, претставник на операторот и еден незави-
сен член кој што заеднички ќе го определат, а потро-
шувачот ќе има право да присуствува во работата на 
комисијата. Комисијата е должна во рок од пет дена да 
изготви извештај за штетата.  

(8) Ако со записникот од став (5), или со извештајот 
на комисијата од став (7), на овој член е утврдено по-
стоење на штета, операторот на соодветниот систем ќе 
го изврши обештетувањето на потрошувачот.  

(9) Ако потрошувачот не се согласи со наодот од 
записникот од став (5), или со извештајот на комисија-
та од став (7) на овој член, правото на обештетување ќе 
го оствари пред надлежниот суд. 

(10) Ако снабдувачот и операторот на соодветниот 
систем не постапат согласно рокот утврден во став (4) 
на овој член потрошувачот има право да побара Регу-
латорната комисија за енергетика да им наложи на 
снабдувачот и операторот на соодветниот систем да ја 
отпочнат постапката.“ 

Член 7 
(1) Членот 31 се менува и гласи:  
„(1) Операторот на соодветниот систем за еле-

ктрична енергија и снабдувачот се должни да обезбе-
дат ниво на квалитет на електрична енергија и услугите 
за снабдување со електрична енергија согласно Мреж-
ните правила за пренос/дистрибуција на електричната 
енергија (во однос на техничкиот кавалитет на еле-
ктричната енергија)  односно  овој Правилник (во од-
нос на квалитетот на услугите во снабдувањето со еле-
ктрична енергија).  

(2) Доколку квалитетот на испорачаната електрична 
енергија на потрошувачот и комерцијални услуги на 
снабдувачот се со понизок квалитет од стандардниот 
(гранични величини) утврден во законските акти наве-
дени во став 1 на овој член, потрошувачот  има право 
на надокнада на штетата која настанала на неговата 
електрична инсталација и/или неговите електрични по-
стројки или во производниот процес  

(3) Надоместокот на штета се утврдува врз основа 
на извршени мерења за квалитет на испорачана еле-
ктрична енергија од Државниот инспекторат за технич-
ка инспекција или акредитирано инспекциско тело, 
согласно Законот за енергетика, а постапката се води 
согласно член 30 од овие Правила. 

(4) Во мрежните правила за пренос и дистрибуција 
освен критериумите за квалитетот на електричната 
енергија и стандардите на електричните величини,  се 
утврдени и граничните вредности на електричните ве-
личини,  траење на ограниченото снабдување со еле-
ктрична енергија и  траење на прекините во снабдува-
њето над кои потрошувачот може да бара надоместок 
на штетата во случаите опишани во ставовите 2 и 3 на 
овој член.“   

 
Член 8 

(1) Во членот 35 ставовите (3) и (5) се бришат, а 
став (4) станува став (3). 

 
Член 9 

(1) Во членот 37 став (1) бројот 15 се заменува со 10. 
 

Член 10 
(1) Во членот 38, став (1) во точките 1) и 2) пред 

зборот “обврски” се додава зборот “достасани”, точка-
та 3) се брише. 

 
Член 11 

(1) Во членот 41 став (1) бројот 60 се заменува со 30. 
 

Член 12 
Членот 42 се менува и гласи: 
„(1) Малите потрошувачи и домаќинствата можат 

по сопствен избор своите потреби од електрична енер-
гија да ги обезбедат од снабдувачи со електрична енер-
гија и најдоцна до 15 ноември во тековната година се 
должни да потпишат договор за снабдување со еле-
ктрична енергија со ново избраниот снабдувач со еле-
ктрична енергија кој започнува да важи од 1 јануари 
наредната година, како и да го известат снабдувачот во 
краен случај со електрична енергија за истото. 

(2) Малите потрошувачи и домаќинствата кои што 
во тековната година се снабдувани од снабдувач со 
електрична енергија, можат по сопствен избор своите 
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потреби од електрична енергија за наредната година да 
ги обезбедат од снабдувачот во краен случај со еле-
ктрична енергија и најдоцна до 15 ноември во тековна-
та година се должни да потпишат договор со снабдува-
чот во краен случај со електрична енергија кој започну-
ва да важи од 1 јануари наредната година, како и да го 
известат снабдувачот со електрична енергија за истото. 

(3) Малите потрошувачи и домаќинствата немаат 
право во текот на иста календарска година да бидат 
снабдувани и од снабдувач во краен случај со електрич-
на енергија и од снабувач со електрична енергија.” 

 
Член 13 

(1) Во членот 74, став (3) се брише. 
 

Член 14 
(1) Во членот 78 став (1) точка 1) се брише; точките 

2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 1), 2), 3), 4), 5), 
6) и 7); на крајот на реченицата на точка 8) која станува 
точка 7) по запирката се додава сврзникот “и”; точка 9) 
се брише, а точката 10) станува точка 8). 

 
Член 15 

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на 
Правилата за снабдување со електрична енергија вле-
гуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 01–1646/1  

8 јули 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

2986. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство на индустриска електроника СИЕТО 
Звонко и др. ДОО Скопје, за издавање на решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на индустриска 

електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со се-
диште на ул Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИ-
НО 2“ со инсталирана моќност од 33,5 kW и со локаци-
ја на КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на ин-

дустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО 
Скопје, со седиште на ул Коце Металец бр.2-Б локал 5, 
Гази Баба, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-70; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 
бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 33,5 
kW (134 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 53.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

    
УП1 бр. 08-102/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2987. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија, 
врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство, дистрибуција и трговија со електрич-
на енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за из-
давање на решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 98“ со инстали-
рана моќност од 3200 kW и со локација на КП.бр. 12/5, 
14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 
16/12, 16/13, 17/7,  3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 
3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 
3925/3 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце. 
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2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство, ди-

стрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 
ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Про-
летерска бр.4 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-60; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 
98“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција  на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 
16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7,  3883/8, 3883/9, 
3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 
3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце - вон градски реон, 
Општина Теарце;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3200 
kW (една генераторска единица со моќност од 3200 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2034 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-104/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2988. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Са-
шо и други ДОО Скопје, за издавање на решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и кон-

салтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со се-
диште на ул. Леринска  бр.48-а, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за фотонапонската електро-
централа „ГЕНЧЕВ“ со инсталирана моќност од 49,75 
kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, 
КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за инженеринг, марке-

тинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Леринска  бр.48-а, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-124; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ГЕНЧЕВ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-109/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2989. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „ДА-МА 2“ со инсталирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/46, 
м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир 
Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-
чер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чу-
чер-Сандево; 
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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-155; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДА-МА 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

    
УП1 бр. 08-111/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2990. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „ДА-МА 3“ со инсталирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/45, 
м.в. Попова Кула, КО Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-
чер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чу-
чер-Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-156; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДА-МА 3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-113/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2991. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР 
ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, 
со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „ДА-МА“ со инсталирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/36, м.в. 
Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Ка-
пија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чу-
чер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чу-
чер-Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-102; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДА-МА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  
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- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W  и еден 
панел од 250 W); 

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-115/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2992. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДО-
ОЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со 
седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се издава решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала “KИРА” со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/37, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-
Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-
Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-98; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ KИРА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

    
УП1 бр. 08-117/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2993. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДО-
ОЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со 
седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му 
се издава решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала “KИРА 2” со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на  КП бр. 1226/47, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-
Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-
Сандево; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-154; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ KИРА 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 
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- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

    
УП1 бр. 08-119/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2994. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОН-
ЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 го-
дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седи-
ште на ул Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, 
КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Ка-

пија, со седиште на ул Питу Гули, бр.9, Демир Капија; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-100; 
- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“; 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 

УП1 бр. 08-121/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2995. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС 

ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување 

на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија, 

на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се издава решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „АРЕ-

СЕ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со лока-

ција на КП бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир 

Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-96; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „АРЕСЕ 1“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W  и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

8.7.2029 година. 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

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

 
УП1 бр. 08-123/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
_________ 

2996. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за фотонапонската електро-
централа „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со инсталирана моќ-
ност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. По-
пова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-99; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија;  

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

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

- датум на престанок на важење на ова решение: 
8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

      
УП1 бр. 08-125/14  
8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2997. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги 

ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар 

Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 

„ДН СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и 

со локација на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО 

Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за трговија, производс-

тво и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште 

на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-97; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-

ктроцентрала „ДН СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 

kW (165 панели со моќност на панел од 300 W  и еден 

панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

8.7.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

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

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“ 

 

УП1 бр. 08-127/14  

8 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2998. 
Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување (,,Сл. весник на РМ” 

бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14), Управниот од-

бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија, на седница одржана на 3 јули 

2014 година, ја донесе  следната  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧ-

КИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ  

НА ТРУДОТ 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши усогласување на Одлуката за 

определување на надоместокот на трошоците за сместува-

ње и исхрана на деца и младинци со пречки во психички-

от и физичкиот развој и инвалидите на трудот бр.08-3774 

од 25 октомври 1994 гоидна објавена во „Сл. весник на 

РМ“ бр. 58 од 01 ноември 1994 година, со Законот за пен-

зиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 

98/12, 166/12,15/13,170/13 и 44/14). 

              

Член 2 

Останатите членови од Одлуката остануваат непро-

менети. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 02-3762/1 Управен одбор 

3 јули 2014 година Претседател, 

Скопје  Ацо Стојанов, с.р. 

_________ 

2999. 

Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Сл.весник на РМ” 

бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14)  и Статутот на 

Фондот („Сл. весник на РМ“ бр. 174/13), Управниот 

одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-

рување на Македонија, на седница одржана на 03 јули 

2014 година, ја донесе  следната  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 

ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА 

СО   ОСТВАРУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА 

ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 

Престанува да важи Одлуката за висината на патни-

те трошоци  во врска со остварувањето и користењето 

на правата од пензиското и инвалидското осигурување 

бр.08-3773 од 25 октомври 1994 година, објавена во 

„Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноември 1994 година. 

Член 2 
Започнатите постапки согласно Одлуката за висината 

на патните трошоци во врска со остварувањето и користе-
њето на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање, објавена во („Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноем-
ври 1994 година), со денот на влегувањето во сила на Од-
луката за престанок на важење на Одлуката за висината 
на патните трошоци  во врска со остварувањето и корис-
тењето на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање, завршуваат согласно со оваа Одлука. 

                            
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесува-
њето и ќе биде  објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 

Бр. 02-3763/1 Управен одбор 
3 јули 2014 година Претседател, 

Скопје  Ацо Стојанов, с.р. 
__________ 

3000. 
Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување (,,Сл.весник на РМ” 
бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14) и Статутот на 
Фондот („Сл. весник на РМ“ бр.174/13) Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седница одржана на 3 јули 
2014 година,  ја донесе  следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ 
НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ВО ПОСТАПКАТА 
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО  

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
  

Член 1 
Во Одлуката за  висината на трошоците за вештаче-

ње на работната способност во постапката на оствару-
вање на правата од пензиско и инвалидско осигурува-
ње објавена во „Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноември 
1994 година, во членот 2 зборовите „200 германски 
марки“ се заменуваат со зборовите „200 ЕВРА“. 

 
Член 2 

Во членот 3 од  цитираната  одлука, зборовите „30 
германски марки“ се заменуваат со зборовите „30 ЕВРА“. 

 
                                     Член 3 
Со државите договорнички со кои Република Маке-

донија има склучено договори за социјално осигурува-
ње во кои висината на трошоците за вештачење е пови-
сока од 200 ЕВРА,  Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе применува реципроцитет во нап-
латата на истите.           

                                                      
Член 4 

Останатите членови од  Одлуката остануваат неп-
роменети. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 02-3764/1 Управен одбор 
3 јули 2014 година Претседател, 

Скопје  Ацо Стојанов, с.р. 
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  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

3001. 
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), а во 
врска со член 37 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување – пречистен текст („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 53/13), Државниот 
завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА ИНДЕКСОТ  

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2014 година (пери-
од: јануари – јуни 2014 година), во однос на второто 
полугодие од 2013 година (период: јули-декември 2013 
година), е понизок за -1,1%. 

 
  
 Директор, 
 д-р Благица Новковска, с.р. 

3002. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 

44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 

159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 

13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и 

објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО  НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-јуни 2014 година во однос на просеч-

ните цени на мало во 2013 година, изнесува – 0,6%. 

 

  

 Директор, 

 д-р Благица Новковска, с.р. 
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