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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
658. 

Врз основа на член 123 став (1) од Законот за суд-
ска служба („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 198/18 и 248/18), ми-
нистерот за правда донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА И ТРЕНИНГ НА ПРИПАДНИЦИТЕ  
НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 
Цели на Програмата 

Основна цел на оваа програма е преку програмски 
содржини да се врши континуирана едукација и тре-
нинг на припаднците на судската полиција и подигање 
на нивното професионално ниво до повисок степен на 
ефикасност. 

Програмските содржини опфаќаат прашања од об-
ласта на кривичното материјално право-општ дел, кри-
вични дела утврдени во Кривичниот законик, кривич-
ната постапка, познавање на општите прописи за рабо-
та на припадниците на судската полиција, психологи-
јата, предупредување-наредување, безбедност на објек-
тот на судот, уреди во објектот на судот, забрана за 
снимање и скицирање на објектот, контрола на посети-
тели и тренинг.  

Програмските содржини се реализираат преку орга-
низирање на разни видови едукативни активности и 
тренинг, семинари, работилници, советувања, конфе-
ренции, курсеви, практични увежбувања, гаѓања со 
формациско вооружување и сл, во соработка со Ми-
нистерството за внатрешни работи и Министерството 
за одбрана. 

 
II 

Едуцирање 
1. Kривичното материјално право – општ дел 
- Кривично дело - поим, нужна одбрана и крајна 

нужда, кривична одговорност 
- Пресметливост, умисла и небрежност, стварна и 

правна заблуда 
- Подготвување и обид на кривично дело  
   (подготвување, обид, неподобен обид и добровол-

но откажување) 
- Соизвршителство, поттикнување и помагање 
- Начин, време и место на извршување на кривично 

дело 
- Видови казни и нивна поделба, казна затвор, па-

рична казна 
- Видови на казнено-поправни установи за издржу-

вање на казната затвор 
- Алтернативни мерки 
- Мерки на безбедност, цел и видови 
- Воспитни мерки и казнување на малолетници 
 
2. Кривични дела утврдени во Кривичниот законик 
2.1. Кривични дела против животот и телото (карак-

теристики на главата) 
- Убиство - чл.123 
- Убиство на миг - чл. 125 
- Убиство од небрежност - чл. 126 
- Телесна повреда - чл. 130 
- Тешка телесна повреда - чл. 131 
- Учество во тепачка - чл.132 
- Загрозување со опасно орудие при тепачка или ка-

раница - чл. 133 
- Излагање на опасност - чл. 134 
- Неукажување помош - чл. 136 
2.2. Кривични дела против слободата и правата на 

човекот и граѓанинот (карактеристики на главата) 
- Повреда на рамноправноста на граѓаните - чл. 137 
- Присилба - чл. 139 
- Противправно лишување од слобода - чл. 140 
- Грабнување - чл. 141 
- Мачење и друго сурово, нечовечно или понижу-

вачко постапување или казнување - чл. 142 
- Малтретирање во вршење на службата - чл. 143 

- Загрозување на сигурноста - чл. 144 
- Противзаконито вршење претрес - чл. 146 
- Повреда на тајноста на писмата или други пратки - чл. 147 
- Злоупотреба на лични податоци - чл. 149 
- Неовластено откривање тајнa - чл. 150 
- Неовластено прислушкување и тонско снимање - чл. 151 
- Неовластено снимање - чл. 152 
- Повреда на правото на поднесување правно сред-

ство - чл. 153 
- Спречување на печатење и растурање печатени 

работи - чл. 154 
- Спречување или смеќавање јавен собир - чл. 155 
- Повреда на правото на штрајк - чл.156 
2.3. Кривични дела против имотот (карактеристики 

на главата) 
- Кражба - чл. 235 
- Тешка кражба - чл. 236 
- Разбојништво - чл. 237 
- Разбојничка кражба - чл. 238 
- Послужување - чл. 240 
- Одземање туѓи предмети - чл. 241 
- Оштетување туѓи предмети - чл. 243 
- Измама - чл. 247 
- Оштетување и неовластено навлегување во ком-

пјутерски систем - чл. 251 
- Злоупотреба на довербата - чл. 252 
- Изнуда - чл. 258 
- Уцена - чл. 259 
2.4. Кривични дела против општата сигурност на 

луѓето и имотот (карактеристики на главата) 
- Предизвикување општа опасност - чл. 288 
- Тешки дела против општата сигурност - чл. 292 
- Неотстранување опасност - чл. 294 
- Неучество во отстранување општа опасност - чл. 296 
2.5. Кривични дела против службената должност 

(карактеристики на главата) 
- Злоупотреба на службена должност и овластување - чл. 

353 
- Неизвршување наредба - чл. 353-б 
- Несовесно работење во службата - чл. 353-в 
- Проневера во службата - чл. 354 
- Измама во службата - чл. 355 
- Послужување во службата - чл. 356 
- Примање поткуп - чл. 357 
- Давање поткуп - чл. 358 
- Примање награда за противзаконито влијание - чл. 359 
- Оддавање службена тајна - чл. 360 
- Злоупотреба на државна, службена или воена тај-

на - чл. 360-а 
- Фалсификување службена исправа - чл. 361 
2.6. Кривични дела против правосудството (карак-

теристики на главата) 
- Непријавување подготвување кривично дело - чл. 363 
- Непријавување кривично дело или сторител - чл. 364 
- Помагање на сторител по извршено кривично де-

ло - чл. 365 
- Лажно пријавување на кривично дело - чл. 366 
- Поднесување лажни докази – чл.366-а 
- Давање лажен исказ - чл. 367 
- Спречување на докажување - чл. 368 
- Попречување на правдата - чл. 368-а 
- Повреда на тајност на постапката - чл. 369 
- Бегство на лице лишено од слобода - чл. 371 
- Овозможување бегство на лице лишено од слобо-

да - чл. 372 
- Противправно присвојување на предмети при 

претрес или во постапка на извршување - чл. 374 
- Неизвршување на судска одлука - чл. 377 
 
2.7. Кривични дела против јавниот ред (карактерис-

тики на главата) 
- Спречување службено лице во вршење службено 

дејствие - чл. 382 
- Напад врз службено лице при вршење работи на 

безбедност - чл. 383 
- Учество во толпа што ќе спречи службено лице во 

вршење службено дејствие - чл.384 
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- Насилство - чл. 386 
- Организирање на отпор - чл. 387 
- Симнување или оштетување на службен печат или 

знак - чл. 389 
- Одземање или уништување службен печат или 

спис - чл. 390 
- Лажно претставување - чл. 391 
- Самовластие - чл. 392 
 
3. Кривична постапка 
- Основни начела на кривичната постапка 
- Странки во кривичната постапка 
- Тужител и обвинет 
- Јавен обвинител, оштетениот како тужител и при-

ватен тужител 
- Заштита на сведоците, соработниците и жртвите 

во кривичната постапка 
 
Литература: 
Кривичен законик („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 
60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 
142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 
132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18) 

Закон за кривичната постапка („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 150/2010, 100/12, 142/16 
и 198/18) 

Казнено право – Општ дел, Проф. Д-р Владо 
Камбовски 

Казнено право – Посебен дел, Проф. Д-р Владо 
Камбовски, Н.Тупанчевски 

Казнено процесно право – Г.Лажетиќ, Г.Калај-
џиев, Б.Мисоски, Д.Илиќ-Димоски 

 
III 

Познавање на општите прописи за работа на  
припадниците на судската полиција 

1. Услови што треба да ги исполнува припадник на 
судска полиција за да заснова работен однос 

2. Проверка на условите за примање и прием на ра-
бота 

3. Командување со припадниците на судската поли-
ција 

4. Случаи во кои при вршење на службени работи, 
припадниците на судската полиција можат да употре-
бат огнено оружје во судот и околу судот 

5. Подзаконски акти што ги донесува министерот за 
правда 

6. Плати и други надоместоци на припадниците на 
судската полиција 

7. Организација на судската полиција 
8. План за обезбедување на судовите 
9. Надлежности на претседателот на судот во врска 

со припадниците на судската полиција 
10. Должности на припадниците на судската поли-

ција 
11. Внатрешни, меѓусебни односи на припадниците 

на судската полиција 
12. Раководење и издавање на усни и писмени на-

редби од страна на старешината 
13. Поздравување и отпоздравување на припадни-

ците на судската полиција 
14. Ословување на припадниците на судската поли-

ција 
15. Случаи во кои припадникот на судската полици-

ја е должен да се јави на 
старешината 
16. Надзор и контрола над работењето на судската 

полиција од страна на старешината 
17. Употреба на огнено оружје 
18. Употреба на други средства на присилба 
19. Известување за употреба на огнено оружје и 

други средства на присилба 
20. Вооружување на припадниците на судската по-

лиција 
21. Посебна опрема на припадниците на судската 

полиција 

22. Листа на болести и мани од кои што не смее да 
боледува припадник на судската полиција што се при-
ма на работа 

23. Времетраење на задолжителните делови на уни-
формата. 

 
Литература 
1. Закони 
Закон за судовите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008, 150/10, 83/18, 198/18 
и 96/19)  

Закон за судска служба („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 43/14, 33/15, 98/15, 6/16, 
198/18 и 248/18) 

2. Подзаконски акти 
Правилник за правилата за вршење на работите 

на судската полиција („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.142/07) 

Уредба за внатрешните односи во судската поли-
ција („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 5/13) 

Уредба за употреба на огнено оружје, гумена 
палка и други средства на присилба од страна на 
припадниците на судската полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 5/13) 

Правилник за материјалното работење со пред-
метите на вооружувањето и посебната лична опре-
ма на припадниците на судската полиција („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 5/13) 

Уредба за вооружувањето и опремата на припад-
ниците на судската полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/13) 

Уредба за психофозичките способности што тре-
ба да ги поседуваат лицата кои се примаат на рабо-
та во судската полиција („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 5/13) 

Уредба за времетраењето на облеката, чевлите и 
посебно личната опрема на припадниците на суд-
ската полиција („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/13) 

Уредба за ознаките за звањата и униформата на 
припадниците на судската полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.5/13) 

 
IV 

Психологија 
- Општа психологија 
- Видови карактери 
- Потекло на гневот 
- Справување со гневот 
 

V 
Предупредување-наредување 

- Врзување на лица 
- Преглед (претрес) на лице 
- Преглед (претрес) на превозни средства 
- Привремено одземени предмети и постапка по истите 
- Надгледување и патролна дејност во судот и во 

кругот на судот 
- Дејствија за време на штрајк 
- Преземање на дејствија за време на пожар-евакуа-

ција 
- Подметната бомба – постапка при најава 
- Земјотрес 
- Заложник-заложничка криза 
- Евакуација на судот (странки и персонал) 
- Вонредно обезбедување 
- Заштита на сведоци 
- Заштита на судии  
- Заштита на јавни обвинители 
- Заштита на адвокати 
- Заштита на странки 
- Заштита на поротници 
- Заштита на докази 
- Соработка на судската полиција и МВР 
- Справување со терористички акции кои се можни 

во судот 
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- Дефинирање цели на тероризмот 
- Контрола на вработените во судовите 
- Проценка на степенот на ризикот 
- Распоред за работа на судската полиција 
- Таен/доверлив распоред на судската полиција 
- Извршување на распоредот 
- Киднапирање 
- Напад 
- Препади и пробив 
- Окупирање 
- Саботажа 
- Диверзии 
 

VI 
Безбедност на објектот на судот 

- Огради 
- Алармни системи (како се алармира и како се по-

ставуваат) 
- Подметната бомба 
- Безбедност на телефонските линии 
- Обезбедени врати на: 
- влезови 
- гаражи 
- судници 
- Канцеларии на судии 
- Прозорци 
- Внатрешни скривници 
- Идентификација на секој вработен 
 

VII 
Уреди во објектот на судот 

- Детектори (рачни) 
- Скенер машина за проверка на багаж 
- Метал детекторска врата 
- Камери 
- Алармни системи 
- Обезбедување на струја 
- Уреди за ладење и климатизери 
 

VII 
Забрана за снимање и скицирање на објектот 
- Вршење на работи во текот на дежурство 
- Регистрирање на активности и водење на еви-

денција 
- Обезбедување на местото на настанот каде е сто-

рено кривичното дело 
 

IX 
Контрола на посетители 

- Физичка проверка 
- Психолошка проверка 
- Пристап до судот по завршување на работното 

време 
- Комуникации 
 

X 
Тренинг 

- Боречки вештини 
- Справување со лица кои имаат нож, предмети кои 

можат да предизвикаат повреди на лица во судот – суд-
ницата 

- Физичка подготвеност 
- Психофизичка подготвеност 
- Давање на прва помош 
- Ракување со пиштол 
- Ракување со автоматска пушка М-70 А 
- Ракување со контрадиверзиона опрема 
- Ракување со средствата за врски 
- Изведување на гаѓања со пиштол 
- Изведување на гаѓања со автоматска пушка М-70 А. 

 
XI 

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за едукација и тренинг 
на припадниците на судската полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.70/09). 

XII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-234/4  

7 февруари 2020 година Министер за правда, 
Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
659. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, 
член 38 став (6) точка 1) и член 235 ставови (2) и (3) од 
Законот за енергетика* („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија бр.96/19) и член 4 став (3) 
алинеја 1, член 21 став (1) точка 5) и член 49 од Пра-
вилникот за лиценци („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 51/19 и 214/19), Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 6 фев-
руари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Со оваа одлука се врши изменување на лиценца-

та за вршење на енергетската дејност производство на 
топлинска и електрична енергија во постројки за ком-
бинирано производство на топлинска и електрична 
енергија на Друштвото за производство на електрична 
и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, издадена со 
Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за 
вршење на енергетска дејност производство на топлин-
ска  и електрична енергија во постројки за комбинира-
но производство на топлинска и електрична енергија 
на Друштвото за производство на електрична и топ-
линска енергија ТЕ-ТО АД Скопје („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 26/12 и 98/17) 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука 
се врши по службена должност согласно известување 
за настанати промени во седиштето на Друштвото за 
производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-
ТО АД-Скопје, како и поради усогласувањето со Зако-
нот за енергетика* и прописите и правилата донесени 
врз основа на Законот за енергетика*. 

3. Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-
вен дел од оваа одлука.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-11/20  

6 февруари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство на електрична и топлин-

ска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со седиште на ул. 515 
бр.8 Скопје-Гази Баба, Република Северна Македонија 
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2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на топлинска и електрична енергија 
во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 20 февруари 

2012 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 20 февруари 

2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ТЕ-

ПРОИЗ-12-2012 и ЕЕ-ПРОИЗ-214-2012 
 
6. Единствен матичен број: 5950686 
 
7. Единствен даночен број: 4030005535493 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на топлинска 

и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија се 
смета истовремено производство на електрична и топ-
линска енергија во еден технолошки процес.  

 
9. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на топлинска и електрична енергија 
од постројка за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија “ТЕ-ТО” со локација на под-
рачјето на општина Гази Баба, Скопје. 

 
10. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на соодветниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње на расположливите преносни  и дистрибутивни сис-
теми за природен гас, електрична енергија и топлинска 
енергија, согласно Одлуката за овластување за изград-
ба на објектот Комбинирана гасна електрана - топлана 
ТЕ-ТО АД Скопје Бр. 19-2358/1 од 30 април 2008 годи-
на и согласно соодветните Мрежни правила за пренос / 
дистрибуција на природен гас, електрична енергија од-
носно топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-
ристење на преносниот и расположливиот дистрибути-
вен систем за електрична енергија, како и на распо-
ложливиот дистрибутивен систем за топлинска енерги-
ја поради нормално вршење на енергетската дејност во 
согласност со склучените договори за приклучок, Пра-
вилата за пазар на електрична енергија, Мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија, соодветните 
Мрежни правила за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно соодветните Мрежни правила за дистри-
буција на топлинска енергија. 

 
11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- постапува согласно член 152 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на топлинска и елек-
трична енергија до точката на прием во дистрибутив-
ниот систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на системот за пренос на при-
роден гас, операторот на пазарот на електрична енер-
гија, операторот на пазарот на природен гас, операто-
рот на електродистрибутивниот систем, операторот на 
дистрибутивниот систем за топлинска енергија сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Правилата за пазар на електрична енер-
гија, Правилата за пазар на природен гас, Мрежните 

правила за пренос на електрична енергија, Мрежните 
правила за пренос на природен гас, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија и Мрежните 
правила за дистрибуција на топлинска енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, до 
операторот на дистрибутивниот систем за топлинска 
енергија и до Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија во 
согласност со мрежните правила и условите пропиша-
ни во оваа лиценца, 

- 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 комерци-
јално-финансиските податоци во согласност со прави-
лата за пазар на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- ја извести Регулаторната комисија за енергетика 
за секоја не расположливост на производен капацитет 
која што трае повеќе од 12 месеци и притоа е поголема 
од 10 % од вкупната инсталирана моќност на производ-
ните капацитети, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Правилата за пазар 
на природен гас, Правилата за балансирање на систе-
мот за пренос на природен гас, Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на топлинска енергија како и сог-
ласно правилниците и другите прописи кои ги донесу-
ва или одобрува Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на топлинска и електрична енергија, заш-
тита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 
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- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

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

 
13. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбинирано про-
изводство на топлинска и електрична енергија.  

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената топлинска и елек-
трична енергија, согласно Мрежните правила за дис-
трибуција на електрична енергија и Мрежните правила 
за дистрибуција на топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената топлинска и електрична 
енергија и по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија, да доставува писмен извештај за движењето 
на сите параметри кои што го определуваат квалитетот 
на произведената топлинска и електрична енергија во 
определен временски период. 

 
15. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност и мерење на произведената топлин-
ска енергија 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 
топлинска енергија во системот за дистрибуција на 
топлинска енергија се врши во пресметковното мерно 
место на начин и постапка утврдени согласно Мрежни-
те правила за дистрибуција на топлинска енергија. 

 
16. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
18. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на топлинска и електрична енергија 
од постројка за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија, со следните технички карак-
теристики: 

а) ТЕ-ТО Постројка за комбинирано производство 
на електрична и топлинска енергија со Pins. = 227 MW 
за производство на електрична енергија и Pins. = 160 
MW за производство на топлинска енергија.  

б) 110 kV кабелски приклучок од ТЕ-ТО до 110 kV 
столб од  110 kV ДВ Скопје 1 - ТЕ-ТО  и од 110 kV ка-
белски приклучок од ТЕ-ТО до 110 kV столб од  110 
kV ДВ Скопје 4 - ТЕ-ТО. 

в) Постројката е лоцирана на КО Гази Баба КП. 
2065/2, 2107/3,2107/4, 2117/10, 2117/5, 2117/6, 
2065/2,2117/1, 2117/2, 2117/3, 2117/4 , 2117/7, 2117/8. 

г) Технолошка шема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д) Основни Технички податоци за главната опрема 

вградена во ТЕ-ТО, Комбинирана Термоелектрана – 
Топлана (машинство): 

 
ГАСНА ТУРБИНА: 
· Производител на гасна турбина: ALSTOM – 

Швајцарија 
· Тип на гасна турбина: GT13E2 
· Номинална Моќност: 180,703 (MW) – за 2(°C), 

60% влажност и 0,990(bar(а)) 
· Топлински капацитет: 9844 (kJ/kWh) 
· Излезна гасна енергија: 310,800 (MW) 
· Број на вртежи: 3000 (o/min) 
· Начин на поврзување со генератор: механичка 

спојка 
 
ПАРНА ТУРБИНА: 
· Производител на парна турбина: “ALSTOM Power 

Sp.z.o.o.” – Полска 
· Тип на парна турбина: 8CK76 
· Номинална Моќност: 76 (MW) 
· Број на вртежи: 3000 (o/min) 
· Притисок на пареа – високопритисна линија: 75,4 

(bar) 
· Температура на високопритисна линија: 489,4 (°C) 
· Притисок на пареа – нископритисна линија: 6,8 

(bar) 
· Температура на високопритисна линија: 277,8 (°C) 
· Број на одземања: едно 
· Притисок на кондензација: 0,062 (bar) 
· Начин на поврзување со генератор: механичка 

спојка 
 
КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР: 
· Производител на Генератор на пареа: “ALSTOM 

Projects India Limited” – Индија 
· Номинален капацитет – високопритисна линија: 

61,31 (kg/s) 
· Притисок на излезна пареа - високопритисна ли-

нија: 78 (bar) 
· Температура на излезна пареа – високопритисна 

линија: 491 (°C) 
· Номинален капацитет – нископритисна линија: 

16,02 (kg/s) 
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· Притисок на излезна пареа - нискокопритисна ли-
нија: 7,3 (bar) 

· Температура на излезна пареа – нископритисна 
линија: 274,1 (°C) 

РАЗЛАДНА КУЛА: 
· Производител на разладна кула: “SPIG” – Италија 
· Тип на разладна кула: хибридна 
· Номинална Моќност: 4x160 (kW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Проток на вода: 8242 (m3/h) 
· Проток на вода во сува секција: 1500 (m3/h) 
· Влезна температура на вода во кулата: 43.2(°C) – 

според пресметковен режим 
· Излезна температура на вода од кулата: 25,4(°C) – 

според пресметковен режим 
· Испарување: 2,55% 
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660. 
Врз основа на член 191 став (10) а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 17 став (5) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 6 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

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

на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.188/17),  во точката 1 зборовите „Друш-
твото за производство на електрична енергија ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на 
бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“ се заменуваат 
со зборовите „Друштвото за производство на електрич-
на енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци 
Студеничани со седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Сту-
деничани“. 

2. Во точката 2 во алинејата 1, зборовите „Друштво 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје со седиште на бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје“ се заменуваат со зборови-
те „Друштво за производство на електрична енергија 
ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со 
седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Студеничани“. 

3. Оваа одлука се доставува до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, Операторот на 
пазарот на електрична енергија и Операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-195/17  

6 февруари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

661. 
Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 

241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 17 став (5) од Правилникот за повластени произ-
водители коишто користат повластена тарифа („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“, 
бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 6 февруари 2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Решението за стекнување на статус на повлас-

тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.188/17, во точката 1 зборо-
вите „Друштвото за производство на електрична енер-
гија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со се-
диште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“ се за-
менуваат со зборовите „Друштвото за производство на 
електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Ба-
тинци Студеничани со седиште на ул.8 бр.42, с. Ба-
тинци Студеничани“. 

2. Во точката 2 во алинејата 1, зборовите „Друштво 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје со седиште на бул. Јане 
Сандански бр.113/12 Скопје“ се заменуваат со зборови-
те „Друштво за производство на електрична енергија 
ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани со 
седиште на ул.8 бр.42, с. Батинци Студеничани “. 

3. Ова решение се доставува до барателот, Минис-
терството за економија, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Агенцијата за енерге-
тика на Република Северна Македонија, Операторот на 
пазарот на електрична енергија и Операторот на елек-
тродистрибутивниот систем. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 08-194/17  

6 февруари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Ре-

публика Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА АМАНДМАНОТ 

КОН МОНТРЕАЛСКИОТ ПРОТОКОЛ ЗА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА 

ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за 

супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

5 февруари 2020 година. 

  

      Бр. 08-1139/1   Претседател на Република

5 февруари 2020 година                              Северна Македонија, 

            Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА АМАНДМАНОТ КОН МОНТРЕАЛСКИОТ ПРОТОКОЛ 

ЗА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 

 

Член 1 

Се ратификува на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја 

осиромашуваат озонската обвивка, усвоен во Кигали на 15 октомври 2016 година. 

 

Член 2 

Текстот на Амандманот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во 

превод на македонски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 18 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

Член 3 
Министерството за животна средина и просторно планирање се определува како 

надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Амандманот од 
членот 1 од овој закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E AMENDAMENTIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT 
PËR SUBSTANCA QË E VARFËROJNË MBËSHTJELLËSIN E OZONIT 

 
Neni 1 

Ratifikohet Amendamenti i Protokollit të Montrealit për substanca që e varfërojnë 
mbështjellësin e ozonit, i miratuar në Kigali, më 15 tetor 2016. 

 
Neni 2 

Teksti i Amendamentit nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim 
në gjuhën maqedonase, është si vijon: 

 
Neni 3 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor caktohet si organ kompetent i 
administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Amendamentit nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

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

 ____________ 
2. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МИНАМАТА 
КОНВЕНЦИЈА ЗА ЖИВА 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Минамата Конвенција за жива, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

5 февруари 2020 година. 
  

         Бр. 08-1140/1   Претседател на Република
5 февруари 2020 година                             Северна Македонија,
              Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА МИНАМАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЖИВА 

 
Член 1 

Се ратификува Минамата Конвенција за жива, усвоена во Женева на 10 октомври 2013 
година, потпишана од македонска страна на 25 јули 2014 година. 

 
Член 2 

Текстот на Конвенцијата од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во 
превод на македонски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 31 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 32 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 33 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 34 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 35 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 36 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 37 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 38 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 39 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 40 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 41 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 42 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 43 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 44 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 45 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 46 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 47 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 48 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 49 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 50 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 51 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 52 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 53 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 54 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 55 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 56 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 57 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 58 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 59 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 60 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 61 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 62 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 63 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 64 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 65 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 66 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 67 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 68 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 69 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 70 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 71 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 72 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 73 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 74 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 75 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 76 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 77 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 78 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 79 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 80 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 81 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 82 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 83 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 84 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 85 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 86 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 87 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 88 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 89 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 90 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 91 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 92 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 93 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 94 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 95 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 96 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 97 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 98 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 99 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 100 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 101 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 102 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 103 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 104 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 105 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 106 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 107 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 108 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 109 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 110 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



 
11 февруари  2020                                                Бр. 34 - Стр. 111 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Стр. 112 - Бр. 34                                        11 февруари  2020 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

Член 3 
Министерството за животна средина и просторно планирање се определува како 

надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Конвенцијата од 
членот 1 од овој закон. 

Министерството за здравство се определува како надлежен орган за спроведување на 
административните функции за производи со додадена жива од членот 4 на Конвенцијата 
од членот 1 од овој закон.  

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

_____________ 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS MINAMATA PËR ZHIVË 

 
Neni 1 

Ratifikohet Konventa Minamata për zhivë, e miratuar në Gjenevë më 10 tetor 2013, e 
nënshkruar nga pala maqedonase më 25 korrik 2014. 

 
Neni 2 

Teksti i Konventës nga neni 1 i këtij ligji, në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në 
gjuhën maqedonase, është si vijon: 

 
Neni 3 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor caktohet si organ kompetent i 
administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Konventës nga neni 1 i këtij ligji. 

Ministria e Shëndetësisë caktohet si organ kompetent për zbatimin e funksioneve 
administrative për prodhime me zhivë të shtuar nga neni 4 i Konventës nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

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