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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

2484. 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за об-
разование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во основните училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2018/2019 година.    
     

Член 2 
Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2018 година,  а завршува на 31 август 
2018 година. 

 Наставната година започнува на 3 септември 2018 
година и завршува на 10 јуни 2019 година.  

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 3 септември 2018 
година и завршува на 31 декември 2018 година.  

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2019 
година и завршува на 10 јуни 2019 година. 

 
Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 01 јануари 2019 годи-
на и завршува на 20 јануари 2019 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2019 година и 
завршува на 31 август 2019 година. 

 
Член 5 

Основните училишта во времето од 12 јуни до 21 

јуни 2019 година организираат дополнителна настава, 

поправни испити и одделенски испити, а од 15 август 

до 21 август 2019 година организираат подготвителна 

настава, консултации и други форми на помош за уче-

ниците кои треба да полагаат поправни испити и одде-

ленски испити и ги спроведуваат истите. 
 

Член 6 
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работнa недела.  
 

Член 7 
Во текот на наставната година во основните учи-

лишта се остваруваат 180 наставни денови. 
 

Член 8 
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.     

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член  9 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија, денот на училиштето и 
традиционалниот ден на просветата за припадниците 
на заедниците кои следат настава на јазик различен од 
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведу-
ваат посебни програми. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2017/2018 година во основните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.116/17) . 

 
Член 11 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2018 година. 

  
Бр. 12-7940/1 Министер за образование 

29 јуни 2018 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
 
2485. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 
врска со член 7 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите  („Службен весник на РМ“ 
бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 
26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот со-
вет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на 280-та седница одржана на ден 
5.7.2018 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA ПОРОТНИK НА  
ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА 

 
За судиja поротник на Основен суд  Крива Паланка 

е избрана:  
- Нада Додевска. 
Оваа одлука влегува во сила 5.7.2018 година. 
 
Бр.02-1002/1 Судски совет 

6 јули 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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2486. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 
врска со член 7 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите  („Службен весник на РМ“ 
бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 
26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот со-
вет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на 280-та седница одржана на ден 
5.7.2018 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA ПОРОТНИK НА  
ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО 

 
За судиja поротник на Основен суд  Кичево се из-

брани:  
1. Лилјана Костадиноска 
2. Трајче Апостолоски 
3. Димитар Димоски 
4.  Даниела Нанческа 
5. Мерита Адиљи 
6. Абди Садику 
7. Маја Крстеска 
8. Јетмир Ајрадини 
9. Херолинд Исеини 
10. Кристина Станкоска 
11. Милка Ѓуроска и 
12. Васо Коруноски. 
  
Оваа одлука влегува во сила 5.7.2018 година. 
 

Бр.02-1003/1 Судски совет 
6 јули 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

_________ 
2487. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  5.7.2018  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Лидија Тасева, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 5.7.2018 година.  
 
Бр.02-1000/1 Судски совет 

6 јули 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

2488. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  5.7.2018  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Мустафа Дардхишта, судија на Апелациониот суд 
Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 5.7.2018 година.  
 
Бр.02-1001/1 Судски совет 

6 јули 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
_________ 

2489. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 
61/2015, 197/17  и 83/2018), објавува 

 
О Г Л А С 

 
-  За избор на 1 (еден) судија на Вишиот управен 

суд и 
-  За избор на 2 (двајца) судии на Управниот суд. 
 
Кандидатите за избор на судија на Вишиот управен 

суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во 
член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17  
став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010)  во врска со член 9 од  Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за судовите („Сл. вес-
ник на РМ“ бр.83/2018).  

Кандидатите за избор на судија на Управниот суд 
треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17  
став 2 алинеја 1 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010) во врска со член 9 од  Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за судовите („Сл. вес-
ник на РМ“ бр.83/2018). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. Образецот за прија-
ва може да се подигне во електронска форма на WEB 
страната на Судскиот совет на Република Mакедонија 
на следната адреса: http://sud.mk/wps/portal/ssrm 
/sud/izvestai/ ostanati-dokumenti.    Некомплетните доку-
менти нема да се разгледуваат. 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm
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Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По 
однос на термините за полагање на тестовите, кандида-
тите ќе бидат дополнително известени од страна на 
Судскиот совет на РМ.  

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 
  Бр.08-997/2 Судски совет 

6 јули 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2490. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 
13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 
формата, содржината и располагањето со кованите па-
ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 
за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 
заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 
од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 
2018 година, Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Вага“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-
дум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Вага“, 
изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброто од 
23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квадратна 
форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со позлата и 
вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 
мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на монетата се 
прикажани четири атласа коишто го држат небото и 
круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вмет-
нато кобалтно стакленце е претставена слика на север-
ното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкруже-
на со соѕвездието Вага. Во долниот дел е претставен 
цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан 
дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се 
прикажани грбот на Република Македонија и годината 
на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажа-
ни се и натписите на македонски јазик: „Република Ма-
кедонија“ и „100 денари“. 

- На реверсот, во горниот дел од монетата е прет-

ставена слика на вага од ѕвездениот атлас 

„Firmamentum Sobiescianum” создаден од Јоханес Хе-

велиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот 

знак вага и неговото соѕвездие преминува и на вметна-

тото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е 

претставен симболот на хороскопскиот знак вага.  Во 

долниот дел е претставена златна слика на вага, врз цр-

теж на кој е претставен Сончевиот Систем. На десната 

страна е прикажано латинското име на хороскопскиот 

знак – LIBRA, а на левата страна, ознаката Ag925. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-1/2018    на Народната банка на 

10 јули 2018 година     Република Македонија, 

Скопје     д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 
2491. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-

след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-

рот за време на неговото отсуство од работа во текот 

на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-

ветот на Народната банка на Република Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

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

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 

знаци“, со име „Вага“, со белезите утврдени во Одлука-

та за издавање кована пара за колекционерски цели О 

бр. 02-15/XI-1/2018 од 10 јули 2018 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 128/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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 3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-2/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 

2492. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 

13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 

формата, содржината и располагањето со кованите па-

ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 

за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 

заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 

од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 

2018 година, Советот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Скорпија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-

дум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Скор-

пија“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среб-

рото од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квад-

ратна форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со 

позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 

18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на монетата се 

прикажани четири атласа коишто го држат небото и 

круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вмет-

нато кобалтно стакленце е претставена слика на север-

ното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкруже-

на со соѕвездието Скорпија. Во долниот дел е претста-

вен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прика-

жан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот 

се прикажани грбот на Република Македонија и годи-

ната на издавање на монетата – „2018“. Исто така, при-

кажани се и натписите на македонски јазик: „Републи-

ка Македонија“ и „100 денари“. 

- На реверсот, во горниот дел од монетата е прет-

ставена слика на скорпија од ѕвездениот атлас 

„Firmamentum Sobiescianum” создаден од Јоханес Хе-

велиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот 

знак скорпија и неговото соѕвездие преминува и на 

вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од мо-

нетата е претставен симболот на хороскопскиот знак 

скорпија.  Во долниот дел е претставена златна слика 

на скорпија, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот 

Систем. На левата страна е прикажано латинското име 

на хороскопскиот знак – SCORPIUS, а на десната 

страна, ознаката Ag925. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-3/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 

2493. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-

след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-

рот за време на неговото отсуство од работа во текот 

на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-

ветот на Народната банка на Република Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА 

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

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

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 

знаци“, со име „Скорпија“, со белезите утврдени во 

Одлуката за издавање кована пара за колекционерски 

цели О бр. 02-15/XI-3/2018 од 10 јули 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

128/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-4/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 

2494. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 

13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 

формата, содржината и располагањето со кованите па-

ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 

за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 

заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 

од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 

2018 година, Советот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Православни светци“, со име 

„Св. Никола Чудотворец“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. 

Никола Чудотворец“, изработени од сребро Ag 925, со 

тежина на среброто од 7,00 г, чистота на среброто од 

6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 х 24 мм, 

полирана е со тампон печатење со златна прашина и 

содржи кристали „сваровски“. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е 

поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е 

прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот 

дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 де-

нари“, а во долниот дел - името на земјата што ја изда-

ва кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на 

македонски јазик). На двете страни долж вертикалните 

рабови има цветен украс. 

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара 

се наоѓа портретот на св. Никола Чудотворец, со испе-

чатен златен ореол и украс во позадината. Над портре-

тот се поставени два розови кристала „сваровски“. 

Долж вертиканите рабови е испишано името на свете-

цот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. 

Во долниот лев агол е испишана ознаката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-5/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје        д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 

2495. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-

след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-

рот за време на неговото отсуство од работа во текот 

на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-

ветот на Народната банка на Република Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА 

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

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

колекционерски цели од серијата „Православни 

светци“, со име „Св. Никола Чудотворец“, со белезите 

утврдени во Одлуката за издавање кована пара за ко-

лекционерски цели О бр. 02-15/XI-5/2018 од 10 јули 

2018 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 128/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-6/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 
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2496. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 

13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 

формата, содржината и располагањето со кованите па-

ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 

за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 

заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 

од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 

2018 година, Советот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Православни светци“, со име 

„Св. Серафим Саровски“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. 

Серафим Саровски“, изработени од сребро Ag 925, со 

тежина на среброто од 7,00 г, чистота на среброто од 

6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 х 24 мм, 

полирана е со тампон печатење со златна прашина и 

содржи кристали „сваровски“. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е 

поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е 

прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот 

дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 де-

нари“, а во долниот дел - името на земјата што ја изда-

ва кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на 

македонски јазик). На двете страни долж вертикалните 

рабови има цветен украс. 

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара 

се наоѓа портретот на св. Серафим Саровски, со испе-

чатен златен ореол и украс во позадината. Над портре-

тот се поставени два зелени кристала „сваровски“. 

Долж вертиканите рабови е испишано името на свете-

цот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. 

Во долниот десен агол е испишана ознаката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

 
 Вицегувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-7/2018 на Народната банка на 
10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 
__________ 

2497. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-
чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 
располагањето со кованите пари за колекционерски це-
ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-
след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-
рот за време на неговото отсуство од работа во текот 
на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА 
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

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

колекционерски цели од серијата „Православни 
светци“, со име „Св. Серафим Саровски“, со белезите 
утврдени во Одлуката за издавање кована пара за ко-
лекционерски цели О бр. 02-15/XI-7/2018 од 10 јули 
2018 година („Службен весник на Република  Македо-
нија“ бр. 128/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

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

 
 Вицегувернер 
 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-8/2018 на Народната банка на 
10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 
__________ 

2498. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 
13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 
формата, содржината и располагањето со кованите па-
ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 
за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 
заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 
од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 
2018 година, Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Православни светци“, со име 

„Св. Сергиј Радонежски“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. 

Сергиј Радонежски“, изработени од сребро Ag 925, со 

тежина на среброто од 7,00 г, чистота на среброто од 

6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 х 24 мм, 

полирана е со тампон печатење со златна прашина и 

содржи кристали „сваровски“. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е 

поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е 

прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот 

дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 де-

нари“, а во долниот дел - името на земјата што ја изда-

ва кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на 

македонски јазик). На двете страни долж вертикалните 

рабови има цветен украс. 

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара 

се наоѓа портретот на св. Сергиј Радонежски, со испе-

чатен златен ореол и украс во позадината. Над портре-

тот се поставени два црвени кристала „сваровски“. 

Долж вертиканите рабови е испишано името на свете-

цот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. 

Во долниот десен агол е испишана ознаката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-9/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

2499. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-

след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-

рот за време на неговото отсуство од работа во текот 

на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-

ветот на Народната банка на Република Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА 

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

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

колекционерски цели од серијата „Православни 

светци“, со име „Св. Сергиј Радонежски“, со белезите 

утврдени во Одлуката за издавање кована пара за ко-

лекционерски цели О бр. 02-15/XI-9/2018 од 10 јули 

2018 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 128/18). 

 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-10/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

__________ 

2500. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 

13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 

формата, содржината и располагањето со кованите па-

ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката 

за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го 

заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство 

од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 

2018 година, Советот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Православни светци“, со име 

„Св. Пантелејмон“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. 

Пантелејмон“, изработени од сребро Ag 925, со тежина 

на среброто од 7,00 г, чистота на среброто од 6,48 г, во 

правоаголна форма со димензии 17 х 24 мм, полирана е 

со тампон печатење со златна прашина и содржи крис-

тали „сваровски“. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е 

поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е 

прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот 

дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 де-

нари“, а во долниот дел - името на земјата што ја изда-

ва кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на 

македонски јазик). На двете страни долж вертикалните 

рабови има цветен украс. 

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара 

се наоѓа портретот на св. Пантелејмон, со испечатен 

златен ореол и украс во позадината. Над портретот се 

поставени два сини кристала „сваровски“. Долж верти-

каните рабови е испишано името на светецот чиј пор-

трет се наоѓа во централниот дел на парата. Во долниот 

лев агол е испишана ознаката „Ag 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XI-11/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

2501. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редо-

след по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гуверне-

рот за време на неговото отсуство од работа во текот 

на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Со-

ветот на Народната банка на Република Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА 

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

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

колекционерски цели од серијата „Православни 

светци“, со име „Св. Пантелејмон“, со белезите утврде-

ни во Одлуката за издавање кована пара за колекцио-

нерски цели О бр. 02-15/XI-11/2018 од 10 јули 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

128/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/XI-12/2018 на Народната банка на 

10 јули 2018 година Република Македонија, 

Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2502. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ 

НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРО-

ИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ 

ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА 

ЧУМА КАЈ МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

БУГАРИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи 

животни, производи и нуспроизводи од животинско 

потекло заради заштита од внесување на вирусот на чу-

ма кај мали преживари во Република Македонија по 

потекло од Република Бугарија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 124/18), во членот 1 алине-

ја 2 зборот “регионот“ се заменува со зборот “регио-

ните“, а по зборот “Јамбол/Yambol“ се додаваат зборо-

вите: “и Бургас/Burgas“. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 2356/4 Агенција за храна 

11 јули 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
 

2503. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 

став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 8, 

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, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија и услуги  МАНД 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, 

за издавање на привремено решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија, на 

седницата одржана на ден 3.7.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт импорт 

Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.18, 

Центар -Скопје, му се издава решение за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за термоелектроцентрала на биомаса 

„МАНД“, со планирана моќност од 160 kW и со лока-

ција на КП бр.1125/26, К.О Маџари, општина Гази 

Баба, Скопје. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ ек-

спорт импорт Скопје, со седиште на бул. Партизански 

Одреди бр.18, Центар -Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-BM-236; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-

ла на биомаса „МАНД“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1125/26, К.О Маџари, општина Гази Баба, Скопје; 

- планирана моќност на електроцентралата: 160 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1270 MWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 3 години; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

03.07.2021 година. 

3. Термоелектроцентралата на биомаса „МАНД“, со 

планирана моќност од 160 kW и со локација КП 

бр.1125/26, К.О Маџари, општина Гази Баба, Скопје, 

треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 

точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-

централата, наведени во ова решение, согласно член 11 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 
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8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-61/18  

3 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2504. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 

став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 8, 

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, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија и услуги НИ-

МЕКС СА Александар и други ДОО увоз – извоз 

Скопје, за издавање на привремено решение за стекну-

вање на статус на повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновливи извори на енер-

гија, на седницата одржана на ден 3.7.2018 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз – извоз 

Скопје, со седиште на ул.„1613“ бр.1-2/45, Скопје - Ае-

родром, му се издава решение за стекнување на прив-

ремен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за термоелектроцентрала на биомаса „Нимекс Енерге-

тика“, со планирана моќност од 990 kW и со локација 

на КП. бр.501/1 КО Таринци, м.в. Река, општина Кар-

бинци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО 

увоз – извоз Скопје, со седиште на ул.„1613“ бр.1-2/45, 

Скопје - Аеродром; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-BM-237; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-

ла на биомаса „Нимекс Енергетика“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa 

КП. бр. 501/1 КО Таринци, м.в. Река, општина Кар-

бинци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 990 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7920 МWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 3 години; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

03.07.2021 година. 

3. Термоелектроцентралата на биомаса „Нимекс 

Енергетика“, со планирана моќност од 990 kW и со ло-

кација нa КП. бр. 501/1 КО Таринци, м.в. Река, општи-

на Карбинци, треба да биде пуштена во употреба во ро-

кот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија за продолжување на важноста на ова 

решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-

централата, наведени во ова решение, согласно член 11 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија го доставува ова решение до барате-

лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 

до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-62/18  

3 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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