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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2132.
Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија" број
14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12 и
42/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 април 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот на годишната програма за работа и
развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за
2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1722/1
15 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

2133.
Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” брoj
14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12
и 42/14) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 април 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2015
ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот на годишниот финансиски план на
Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1723/1
15 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2134.
Bpз основа на член 17-а од Законот за користење 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, 27/2014, 180/2014 и
52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 7.4.2015 година, донесе

ОДЛУКA
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
Член 1
Co оваа одлука на oпштина Демир Капија се пренесуваат во сопственост без надоместок, недвижни ствари со вкупна површина од 107 м2, кои се наоѓаат на
улица „Маршал Тито" бр. 21 - Демир Капија, на КП бр.
4059, КО Демир Капија, запишани во Имотен лист
бр. 872, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, влез – 1, приземје, со површина од 59 м2;
- зграда 1, влез –1, приземје, со површина од 18 м2;
- зграда 1, влез – 1, приземје, со површина од 15 м2
и
- зграда 1, влез - 1, приземје, со површина од 15 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-851/2
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2135.
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
24.2.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија бр.02-2025/2
донесена од Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана
на 30.1.2015 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1294/1
24 февруари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2136.
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и
25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2015 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 60

16 април 2015

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО
РАБОТЕЊЕ „АГРО БЕРЗА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната
одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО БЕРЗА“ - Скопје,
со бр.0202-110/1 од 7.4.2015 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3196/1
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2137.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и
25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип бр. 02-416/1 од 2.04.2015 година,
донесена од Управниот одбор на oва јавно претпријатие, на седницата одржана на 2.4.2015 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3200/1
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2138.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и
25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА"
КИЧЕВО, ЗА 2015 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Сту-

денчица“ Кичево за 2015 година, бр.02-648/1-5/2 од
24.3.2015 година, донесена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата одржана на 24.3.2015
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/1
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2139.
Врз основа на член 8, став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.4.2015 година, донесе
ОД ЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти
кои се наоѓаат на КП бр.4301/1, КО Охрид 4, место викано „Галеш“, општина Охрид.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3460/1
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2140.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09-1131/12 од
7.4.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/1
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2141.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09- 666/3 од 7.4.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/2
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2142.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09-1779/2 од
7.4.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/3
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2143.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09-1774/2 од
7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/4
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2144.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09-1776/2 од
7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/5
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 6 - Бр. 60
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2145.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – УПРАВА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни работи – Управа
за безбедност и контраразузнавање бр.09-608/7 од
7.4.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09- 1778/2 од
7.4.2015 година.

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/6
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2146.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.09-1777/2 од
7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/7
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2147.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година, донесе

Бр. 42-3823/8
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2148.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-1775/2
од 7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/9
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2149.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.4.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ВОСПИТНО ПОПРАВЕН
ДОМ ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Воспитно поправен дом Тетово, бр.09-826/5 од
7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/10
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2150.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен завод за индустриска сопственост,
бр.09-1500/3 од 7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/11
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2151.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, бр.09-1324/8 од 7.4.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/12
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2152.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чаир, бр.09-1391/6 од 7.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/13
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2153.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Чаир,
бр.42-3208/4 од 31 март 2015 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.54/2015).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3823/14
7 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 8 - Бр. 60

2154.
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижни
ствари - објекти на КП бр 2789/2, КО Нерези место викано ЗОРИНА и тоа:
- зграда 1, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 138 м2;
- зграда 1, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 161м2;
- зграда 1, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 9 м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПО-1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 37 м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 168 м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 5м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 82 м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 5 м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 131м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 60 м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 2 м2;
- зграда 4, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 105 м2;
- зграда 4, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 24 м2;
- зграда 5, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 82 м2;
- зграда 5, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 92 м2;
- зграда 6, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 44 м2;
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- зграда 6, намена на зграда В3-3, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 33 м2;
- зграда 6, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 84 м2;
- зграда 6, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 12 м2;
- зграда 7, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 43 м2;
- зграда 8, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 45 м2;
- зграда 8, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 50 м2;
- зграда 9, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 55 м2;
- зграда 9, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 94 м2;
- зграда 10, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 45 м2;
- зграда 10, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 18 м2;
- зграда 10, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 82 м2;
- зграда 10, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 7м2;
- зграда 11, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 52 м2;
- зграда 11, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 17м2;
- зграда 11, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 57м2;
- зграда 11, намена на зграда В3-3, влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 13 м2;
- зграда 12, намена на зграда В3-3, влез 1, кат СУ,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 75 м2;
- зграда 12, намена на зграда В3-3, влез 2, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 90 м2;
- зграда 13, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 70 м2;
- зграда 13, намена на зграда В3-3, влез 2, кат К-1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 66 м2;
- зграда 14, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 65 м2;
- зграда 14, намена на зграда В3-3, влез 2, кат К-1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 76 м2;
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- зграда 14, намена на зграда В3-3, влез 2, кат МА-1,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 9 м2;
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 59 м2;
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 2, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со
површина од 18 м2;
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 80 м2;
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 4 м2;
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 92 м2; и
- зграда 15, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 4м2, во корист на Република Македонија, во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3917/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2155.
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижни
ствари - објекти на КП бр. 2765/2, КО Нерези, место викано ЗОРИНА и тоа:
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 96м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 2, кат К-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 104м2;
- зграда 2, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К-2, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 100м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 59м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со површина од 18м2;

- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 80м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 4м2;
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со површина од 92м2; и
- зграда 3, намена на зграда В3-3, влез 3, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со површина од 4м2, во корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3917/2
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2156.
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижни
ствари - објекти на КП бр. 2764/2, КО Нерези, место викано ЗОРИНА и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 67 м2;
- зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 24 м2; и
- зграда 3, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 26 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3917/3
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 60
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2157.
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижна
ствар - објект на КП бр. 2773/3, КО Нерези, место викано ЗОРИНА и тоа:
- зграда 1, намена на зграда Д3-5, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со волумен
од 52м3.
- во корист на Република Македонија во Јавната
книга за запишување на правата на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3917/4
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2159.
Врз основа на член 55 став (3) од Законот за шумите ("Службен весник на Република Македонија"
бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14,
160/14, 33/15 и 44/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МЕРКИТЕ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ, ЗА МЕСТАТА НАМЕНЕТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖЕЖНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДРВЕН ЈАГЛЕН
И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ИСТИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат мерките на претпазливост, местата наменети за подигнување на жежници за производство на дрвен јаглен и обележување на
истите.
Член 2
Местата на кои се произведува дрвен јаглен и вар
треба да бидат на чистини надвор од шума или енклави
во шума и да се:
1. на рамни терени
2. наоѓаат покрај вода, најдалеку 100 м од вода
3. заштитени од постојани ветрови и
4. во близина на пат.
Член 3
Големината на празниот простор - чистина за производство на дрвен јаглен и вар зависи од:
1. големината на жежниците и варниците;
2. потребата од слободниот манипулативен простор
и
3. потребата од бараки, магазини и складишен простор.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 4
Производството на дрвен јаглен и вар се врши во :
1. отворени дупки
2. лежечки жежници и варници и
3. стоечки жежници и варници.

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

Член 5
(1) При производството на дрвен јаглен и вар во отворени дупки со површина од 4м2, празниот простор чистината треба да изнесува најмалку 150м2.
(2) При производството на дрвен јаглен и вар во
жежници и варници со површина од 6-10м2, празниот
простор треба да изнесува најмалку 300м2, а за лежечките жежници и варници со површина поголема од
10м2, празниот простор изнесува 400м2.
(3) При производството на дрвен јаглен и вар во
стоечки жежници и варници со кружна површина од
100м2, празниот простор треба да изнесува најмалку
3.000м2 а за стоечките жежници и варници со површина поголема од 100м2, празниот простор треба да изнесува најмалку 4.000м2.

2158.
Врз основа на членoт 60 став 2 и 67 став 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,
17/11, 148/11, 69/13, 43/14 и 158/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Член 1
Во Правилникот за поблиските услови во однос на
просториите и опремата за давање на јавни услуги од
областа на здравјето на растенијата („Службен весник
на Република Македонија“ бр.12/11) во член 2 во ставот (1) после зборот „треба“ се додаваат зборовите: „да
се акредитирани и“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.17-85/4
26 март 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Член 6
(1) Палењето на жежниците и варниците се врши исклучиво преку ден и кога не дува ветер.
(2) За цело време додека жежниците и варниците горат, потребно е непрекинато присуство на еден или повеќе работници за следење на процесот на согорувањето.
Член 7
Местата на кои се палат жежниците и варниците
треба да се снабдени со минимални потребни средства
за гаснење на пожари и тоа:
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- три копачи
- три лопати
- три мотики
- три секири
- еден резервоар со вода со капацитет од најмалку
500 литри и
- три кофи за вода.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр.09-3594/2
2 април 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
_________

2160.
Врз основа на член 70 став (16) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“
бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14,
160/14, 33/15 и 44/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ШУМСКИ ОТПАД/ОТПАД
ПОСЛЕ СЕЧА И КНИГАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДРВОТО И ДРВНИТЕ СОРТИМЕНТИ ПРИМЕНИ НА ПРЕРАБОТКА ВО ПОСТРОЈКИ
ЗА МЕХАНИЧКА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Програмата за обработка за шумски отпад/отпад после сеча и книгата за водење на евиденција на
дрвото и дрвните сортименти примени на преработка
во постројки за механичка преработка на дрвото.
Член 2
(1) Програмата за обработка за шумски отпад/отпад
после сеча содржи: текстуален дел, обрасци и картa.
(2) Текстуалниот дел на програмата и обрасците се
водат во формат на книга со формат А4, со димензии
21,0 х 29,7 см, кон која се приложува картa со локација.
Член 3
(1) Текстуалниот дел на Програмата за обработка
на шумски отпад/отпад после сеча особено ги содржи
следните елементи:
- шумскостопанска единица,
- предвидени активности со посебниот план за стопанисување со шумите,
- локација,
- вид на дрво,
- дрвна маса,
- количина,
- технолошка постапка и
- начин и рокови за извршување на предвидените работи.
(2) Формата и содржината на Програмата од став 1
на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 4
Картата, која е составен дел на Програмата за обработка на шумски отпад/отпад после сеча, се изработува
согласно стандардни прописи во размер 1:20000, и содржи податоци за местоположбата на активностите,
предвидени и извршени активности и отвореност со
шумски комуникации.

Член 5
(1) Книгата за водење на евиденција на дрвото и
дрвните сортименти примени за преработка во постројката за механичка преработка на дрвото се води во форма на книга со тврд повез во зелена боја во А4 формат
со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија. Составен дел на книгата се и испратниците
за прием на сортименти.
(2) На прeдната страна на книгата е аплицирано: назив на правното лице, седиште и адреса на правното
лице, „Книга за водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени за преработка во постројката
за механичка преработка на дрвото“ и година за која
се однесува”.
(3) На евиденциските листови од став (1) на овој
член се запишуваат следниве податоци:
− Реден број: име на добавувачот, број на отпремниот исказ или испратница, работна единица или KO на
добавувачот, датум и време на издавање на отпремниот
исказ или испратницата,
− вид на дрво, вкупен број на шумски сортименти,
вкупна количина на дрвна маса (m3) и
− датум на прием во постројката/складот, потпис на
работникот овластен за прием во складот и напомена.
(4) Формата и содржината на Книгата за водење на
евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени
за преработка во постројката за механичка преработка
на дрвото се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 6
Книгата за водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени за преработка во постројката за
механичка преработка на дрвото се води во пишана и
електронска форма.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.09-3599/2
2 април 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
ПРИЛОГ 1

Содржина на Програмата за обработка на шумски
отпад/ отпад после сеча:
1. Локациски услови:
- Подружница на ЈП Македонски шуми;
- Шумско стопанска единица;
- оддел/пододдел;
2. Состојба на шумата:
- Опис на месторастење на одделот/пододделот;
- Опис на насадот;
- Вид на дрво;
3. Планирани активности во насадот и услови за работа:
- Вид на сеча;
- Година на извршување на сечата;
- Количина и вид на добиени сортименти;
- Количина на предвиден отпад после сеча во m³ во
Посебниот план за стопанисување со шумите;
- Количина на реален отпад после сеча;
- Отвореност на насадот (пододделот) со шумски сообраќајници – главни и споредни шумско – камионски
патишта и дотурни патишта во км.
4. Прегледна карта на предвидени активности во насадот со планирани и постојни шумски комуникации
во размер 1:20000

Стр. 12 - Бр. 60

16 април 2015

16 април 2015

Бр. 60 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 60

16 април 2015

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2161.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Трговско друштво за производство на енергија
АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул.
11 Октомври бр.9 Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 15.04.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Трговско друштво за производство
на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври бр.9 Скопје, за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „Бачишка Река 2“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-80/14 од 16.06.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 94/14) влегува во
сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-80/14
15 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври бр.9 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање
15.04.2015 година
4. Датум на важење на лиценцата
15.04.2050 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 186.01.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6435823
7. Единствен даночен број – 4028008507640
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики
на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроцентрала „Бачишка Река 2“ со
ИЛ. 350, 361 и 415 КО Бачиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Трговско
друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. 11 Октомври
бр.9 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична
енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето
на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:
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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, квартални и
годишни извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и

Бр. 60 - Стр. 15

пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
Податоци за МХЕЦ „Бачишка Река 2“ приклучена
на дистрибутивна мрежа:
- број на производни единици (агрегати):..........еден
- проценет животен век..............................40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон со вертикално вратило
- нето пад ........................................................140,68 m
- номинален проток.......................................0,91 m3/s
- број на вртежи.............................................750 min-1
- максимална моќност...................................1.119 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- номинална привидна моќност.................1.400 kVA
- номинална активна моќност.......................1.120 kW
- број на вртежи.............................................750 min-1
- cosφ………………………………………............0.8
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2162.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 15.4.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08169/12 од 31.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.108/13, на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈOВЕ
ОХРИД ДООЕЛ Охрид ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-169/12
15 април 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2163.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 15.4.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08170/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото
за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште ПРЕСТАНУВА ДА
ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-170/12
15 април 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.

16 април 2015

2164.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 15.4.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08186/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото
за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увозизвоз ДОО Битола ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-186/12
15 април 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2165.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 15.4.2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08202/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Трговското
друштво за производство, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-202/12
15 април 2015 година
Скопје
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