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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3142. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК 

И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗАШТИТНО ДРУШТВО ЗА 

ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ ВИН - ИМ  ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛО-

КАЛИТЕТОТ „ЧИФЛИЧКО  ПОЛЕ“,  ОПШТИНА  

ВИНИЦА 

 

1. На Друштвото за вработување на инвалидни лица 

заштитно друштво за градежништво, производство, тр-

говија и услуги ВИН - ИМ  ДООЕЛ Виница  се доделу-

ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот „Чифличко поле“, општи-

на Виница, со површина на простор на концесија за ек-

сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата и тоа: 
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Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7624193 4641027 

Т-2 7624286 4641045 

Т-3 7624289 4641011 

Т-4 7624290 4641000 

T-5 7624290 4640972 

T-6 7624257 4640966 

T-7 7624234 4640960 

T-8 7624212 4640954 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 

0.006438 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

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

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

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

 
Бр.42-5070/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 

3143. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03, 95/05, 113/07 и 136/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ПЕТРУШКА 
РЕКА“ – С. МИРАВЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Петрушка 
река“ – с. Миравци, општина Гевгелија, се пренесува 
на користење и управување инфраструктурата за на-
воднување од системот за наводнување „Миравци“, за 
наводнување 550 ха  на земјоделско земјиште во атари-
те на селата Миравци, Давидово и Милетково. Инфрас-
труктурата од системот за наводнување „Миравци“ 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица на Водната заедница „Петрушка река“ 
– с. Миравци и истата е утврдена врз основа на прег-
ледна карта. Инфраструктурата за наводнување се сос-
тои од:  

1. 5 (пет) бунари со максимална проточна количина 
на вода од 285л/с и тоа: 

- Бунар 1 со длабочина на дупчење 30м, дијаметар 
на цевка од 406мм, капацитет 80л/с, тип на пумпа 
Lowara S10220/3 и армирано-бетонска шахта со димен-
зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 2 со длабочина на дупчење 27м, дијаметар 
на цевка од 508мм, капацитет 70л/с, тип на пумпа 
Lowara S10220/3B и армирано-бетонска шахта со ди-
мензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка оп-
рема. 

- Бунар 3 со длабочина на дупчење 19м, дијаметар 
на цевка од 508мм, капацитет 40л/с, тип на пумпа 
Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-
зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 4 со длабочина на дупчење 25.5м, дијаметар 
на цевка од 508мм, капацитет 70л/с, тип на пумпа 
Lowara S10220/3B и армирано-бетонска шахта со ди-
мензии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка оп-
рема. 

- Бунар 5 со длабочина на дупчење 22м, дијаметар 
на цевка од 508мм, капацитет 40л/с, тип на пумпа 
Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-
зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

2. Собирен цевковод СЦ со дијаметар на полиети-
ленска цевка од 400мм со должина 700м. на која има 
една шахта за испуст, една собирна шахта и една шахта 
за ударогасител. 

3. Контролно-командна станица каде има командни 
и електрични водови, еден фрекфентен регулатор 
ATV61HD75N4, еден трансформатор тип GTV 630 со 
целокупна опрема и 7 (седум) бетонски струјни 10 kV 
столбови со спуштена конзола и висина од 12м за 10 
kV електрична мрежа. 

4. Конпензационен базен КБ лоциран на ридот над 
железничката станица Миравци со вкупна запремнина 
на базенот од 46.5м³. 

5.  Главен цевковод Г0 од полиетилен со дијаметар 
од 250мм, вкупна должина од 471.27м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре и шест шахти за 
испусти. 

6.  Потисен цевковод ПП' од полиетилен со дијаме-
тар од 630мм, вкупна должина од 330.50м на која има 
една шахта со испустен вентил и една шахта со возду-
шен вентил. 

7.  Потисен цевковод ПП (има улога на разделен 
Р1) од полиетилен со дијаметар од 630мм, вкупна дол-
жина од 560м на која има една ДМ шахта, една шахта 
со испустен вентил и една шахта со воздушен вентил. 

- ДЦ 1/1 од полиетилен со дијаметар од 225 до 
110мм со вкупна должина од 1286.54м на која има една 
ДМ шахта, три шахти за испуст, три шахти за воз-
душни вентили и тринаесет шахти за хидранти со водо-
мери од производител ,,ewt“ за чиста вода со номина-
лен дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 2/1 од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм со вкупна должина од 461.96м на која има една 
шахта за испуст, една шахта за воздушен вентил и пет 
шахти за хидранти со водомери од производител ,,ewt“ 
за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm 
PN10bar. 

- ДЦ 3/1 од полиетилен со дијаметар од 225 до 
90мм со вкупна должина од 2432.37м на која има една 
ДМ шахта, три шахти за испуст, три шахти за воз-
душни вентили и дваесет и три шахти за хидранти со 
водомери од производител ,,ewt“ за чиста вода со но-
минален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 5/1 од полиетилен со дијаметар од 160 до 
90мм со вкупна должина од 778.59м на која има една 
ДМ шахта, две шахти за испуст, една шахта за возду-
шен вентил и седум шахти за хидранти со водомери од 
производител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дија-
метар DN50mm PN10bar. 

8.  Доводен цевковод од Петрушка река од полиети-
лен со дијаметар од 500мм, вкупна должина од 
1680.82м на која има прекидна комора, четири ЦМ 
шахти, десет шахти за воздушни вентили и две шахти 
за испусти. 

9.  Главен цевковод Г од полиетилен со дијаметар 
од 630 до 450мм, вкупна должина од 5469.94м на која 
има тринаесет шахти со испустен вентил и четиринае-
сет шахти за воздушни вентили. 

- ДЦ 1/Г од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм, вкупна должина од 382.31м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре една шахта за испуст 
и четири шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 
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- ДЦ 2/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 116.47м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре една шахта за испуст 
и две шахти за хидранти со водомери од производител 
,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm 
PN10bar. 

- ДЦ 3/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 166м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и три шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 4/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 261м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и четири шахти за хидранти со водомери од про-
изводител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 5/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 318.10м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре една шахта за испуст 
и четири шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 6/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 405.93м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре една шахта за ис-
пуст, една шахта за воздушен вентил и пет шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 7/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 269.96м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст, една шахта за воздушен вентил и четири шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 8/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 504.92м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, две шахти за испуст, 
една шахта за воздушен вентил и шест шахти за хид-
ранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста во-
да со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 9/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 109.80м на која има една ДМ 
шахта, една шахта за испуст, една шахта за воздушен 
вентил и две шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 10/Г од полиетилен со дијаметар од 200 до 
90мм, вкупна должина од 500.10м на која има една ДМ 
шахта, една шахта за испуст и шест шахти за хидранти 
со водомери од производител ,,ewt“ за чиста вода со 
номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 11/Г од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм, вкупна должина од 441.47м на која има една 
шахта за испуст, две шахти за воздушен вентил и чети-
ри шахти за хидранти со водомери од производител 
,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар DN50mm 
PN10bar. 

- ДЦ 12/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 173.74м на која има една 
шахта за воздушен вентил и една шахта за хидрант со 
водомер од производител ,,ewt“ за чиста вода со номи-
нален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 14/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 269.20м на која има една ДМ 
шахта, една шахта за испуст, една шахта за воздушен 
вентил и три шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 16/Г од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм, вкупна должина од 359.90м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и четири шахти за хидранти со водомери од про-
изводител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 18/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 637.87м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и седум шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 20/Г од полиетилен со дијаметар од 160 до 
90мм, вкупна должина од 725.17м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и девет шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 21/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 476.55м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и пет шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 22/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
110мм, вкупна должина од 407.70м на која има една 
ДМ шахта, една шахта за испуст и пет шахти за хид-
ранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста во-
да со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 23/Г од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм, вкупна должина од 320.45м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и четири шахти за хидранти со водомери од про-
изводител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 24/Г од полиетилен со дијаметар од 125 до 
90мм, вкупна должина од 296.51м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре и четири шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 25/Г од полиетилен со дијаметар од 110 до 
90мм, вкупна должина од 301.60м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и три шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 26/Г од полиетилен со дијаметар од 225 до 
90мм, вкупна должина од 1424.24м на која има една 
ДМ шахта, две шахти за испуст, три шахти за воз-
душни вентили и четиринаесет шахти за хидранти со 
водомери од производител ,,ewt“ за чиста вода со но-
минален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 27/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм, вкупна должина од 360.40м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и пет шахти за хидранти со водомери од произво-
дител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 
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- ДЦ 28/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
110мм, вкупна должина од 357.18м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за 
испуст и четири шахти за хидранти со водомери од 
производител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дија-
метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 29/Г од полиетилен со дијаметар од 140 до 
110мм, вкупна должина од 518.54м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за 
испуст и шест шахти за хидранти со водомери од про-
изводител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 30/Г од полиетилен со дијаметар од 160 до 
90мм, вкупна должина од 655.24м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и седум шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 31/Г од полиетилен со дијаметар од 180 до 
90мм, вкупна должина од 1079.20м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за 
испуст и десет шахти за хидранти со водомери од про-
изводител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 32/Г од полиетилен со дијаметар од 180 до 
90мм, вкупна должина од 968.45м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и десет шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 33/Г од полиетилен со дијаметар од 160 до 
90мм, вкупна должина од 738.37м на која има една ДМ 
шахта со воздушен вентил внатре, една шахта за ис-
пуст и шест шахти за хидранти со водомери од произ-
водител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар 
DN50mm PN10bar. 

10. Разделен цевковод Р2 од полиетилен со дијаме-
тар од 315 до 225мм, вкупна должина од 752.17м на која 
има една ДМ шахта и една шахта со воздушен вентил. 

- ДЦ 1/2 од полиетилен со дијаметар од 180 до 
90мм со вкупна должина од 910.05м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, две шахти за ис-
пуст, три шахти за воздушни вентили и девет шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 2/2 од полиетилен со дијаметар од 200 до 
90мм со вкупна должина од 933.79м на која има една 
ДМ со воздушен вентил внатре, две шахти за испуст, 
една шахта за воздушен вентил и девет шахти за хид-
ранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста во-
да со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 3/2 од полиетилен со дијаметар од 200 до 
90мм со вкупна должина од 1044.26м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, три шахти за ис-
пуст, три шахти за воздушни вентили и единаесет шах-
ти за хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за 
чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 4/2 од полиетилен со дијаметар од 200 до 
90мм со вкупна должина од 1233.40м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, три шахти за ис-
пуст, две шахти за воздушни вентили и дванаесет шах-
ти за хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за 
чиста вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 5/2 од полиетилен со дијаметар од 200 до 
90мм со вкупна должина од 948.58м на која има една 
ДМ шахта, три шахти за испуст, три шахти за возду-
шен вентил и девет шахти за хидранти со водомери од 
производител ,,ewt“ за чиста вода со номинален дија-
метар DN50mm PN10bar. 

11. Разделен цевковод Р3 од полиетилен со дијаме-
тар од 250 до 200мм, вкупна должина од 500.47м на ко-
ја има една ДМ шахта и една шахта со воздушен вен-
тил. 

- ДЦ 1/3 од полиетилен со дијаметар од 180 до 
90мм со вкупна должина од 997.91м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, две шахти за ис-
пуст, три шахти за воздушни вентили и десет шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 2/3 од полиетилен со дијаметар од 180 до 
90мм со вкупна должина од 1004.80м на која има ед-
на ДМ шахта со воздушен вентил внатре, две шахти 
за испуст, три шахти за воздушни вентили и десет 
шахти за хидранти со водомери од производител 
,,ewt“ за чиста вода со номинален дијаметар DN50 
mm PN10bar. 

- ДЦ 3/3 од полиетилен со дијаметар од 140 до 
90мм со вкупна должина од 519.28м на која има една 
ДМ шахта со воздушен вентил внатре, две шахти за ис-
пуст, две шахти за воздушни вентили и шест шахти за 
хидранти со водомери од производител ,,ewt“ за чиста 
вода со номинален дијаметар DN50 mm PN10 bar. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на Водната зедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-5476/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

3144. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.06.2015 го-
дина, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-668/3 
од 4.6.2015 година.    
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.         

 

Бр.42-5772/7 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3145. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, 

донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-1988/3 

од 4.6.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-5772/8 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3146. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14 и 160/14) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, 

донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА ЈП МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈП Македонски шуми - Скопје бр. 09-194/9 од 

4.6.2015 година.    

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

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

 
Бр.42-5772/9 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3147. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8 јуни 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ 

БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 
 

1. Сања Минкова се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детски болести-Скопје, на 
нејзино барање. 

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

 
Бр. 24–6117/1 Претседател на Владата 

8 јуни 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

3148. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 
и 41/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 јуни 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРО-

МОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Виолета Урошевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот се именува Хрис-
тина Костовска-Радинска. 

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

 
Бр. 24–6118/1 Претседател на Владата 

8 јуни 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



17 јуни 2015  Бр. 100 - Стр. 7 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3149. 
О Б Ј А В А 

 
Конвенцијата за заедничка транзитна постапка 

(консолидирана верзија), склучена во Интерлакен на 20 

мај 1987 година и ратификувана со Закон за ратифика-

ција на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка 

(консолидирана верзија) („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 86/2015), влегува во сила на 1 ју-

ли 2015 година. 

 

11 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

_________ 

3150. 

О Б Ј А В А 

 

Конвенцијата за поедноставување на формалности-

те при трговија со стока (консолидирана верзија), склу-

чена во Интерлакен на 20 мај 1987 година и ратифику-

вана со Закон за ратификација на Конвенцијата за по-

едноставување на формалностите при трговија со стока 

(консолидирана верзија) („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 86/2015), влегува во сила на 1 ју-

ли 2015 година. 

 

11 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

_________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3151. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 31 од Законот за презе-

мање на акционерски друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013 и 

166/2014), постапувајќи по Барањето за издавање доз-

вола за понуда за преземање на Жито Караорман АД 

Кичево, поднесено од Стопанска банка АД Скопје, 

Сектор за ликвидност, Дирекција за работа со хартии 

од вредност и брокерско-посреднички услуги, во име и 

за сметка на преземачот, Сретен Миладиноски, бр. 

25/3-112 од 13.5.2015 година, на седницата одржана на 

ден 10.6.2015 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

1. На лицето Сретен Миладиноски му се издава доз-

вола за давање понуда за преземање на Жито Караор-

ман АД Кичево. Понудата за преземање ја дава Сто-

панска банка АД Скопје, Сектор за ликвидност, Дирек-

ција за работа со хартии од вредност и брокерско-по-

среднички услуги, во име и за сметка на лицето Сретен 

Миладиноски. 

2. Понудата за преземање се однесува на 8.426 

обични акции со право на глас издадени од Жито Кара-

орман АД Кичево и 126 приоритетни кумулативни ак-

ции издадени од Жито Караорман АД Кичево. 

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 

по цена од 1.000,00 денари по акција. 

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 де-

на од денот на првото објавување на понудата за презе-

мање. 

5. Преземачот од точка 1 на ова решение е должен 

да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-

ден со Законот и Понудата за преземање. 

6. Жалбата против ова Решение не го одложува не-

говото извршување. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Бр. 10-108 Комисија за хартии од вредност 

10 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3152. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006, 150/2010 и 100/2011), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Основниот суд Берово 

 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 

од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 

58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 

бр. 150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се 

подигне во електронска форма на WEB страната на 

Судскиот совет на Република Македонија на следната 

адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

 

Бр. 08-947/1 Судски совет 

11 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3153. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Колицко, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Колицко, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Колицко.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8350/1  

28 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3154. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Пчиња, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пчиња, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Пчиња.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8351/1  

28 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

3155. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Седларево, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Седларево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Седларево.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8352/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3156. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крушица, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крушица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Крушица.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8353/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3157. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Преот, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Преот, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина 
Преот.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8354/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3158. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Биџово, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Биџово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Биџово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8355/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3159. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ливада, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ливада, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Ливада.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8356/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3160. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ташмуруништа, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ташмуруништа, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Ташмуруништа.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8357/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3161. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Злешево, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Злешево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Злешево.  
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8358/1  

28 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3162. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Волино, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Oxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Волино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Волино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8586/1  

2 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3163. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вељуса-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вељуса-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Вељуса-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8587/1  

2 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

3164. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дукатино-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дукатино-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Дукатино-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8588/1  

2 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3165. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 2.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ранковце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ранковце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ранковце. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8589/1  

2 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3166. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 2.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Стари Град, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стари Град, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Стари Град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-8590/1  

2 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3167. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
за влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
15.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 
113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од мала хидроцентрала 
МХЕЦ „Крива река 1“ со реф. бр. 179-1 издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-285/14 од 13.2.2015 година, („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 24/15) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-285/14  

15 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање 
15.6.2015 година 
 
4. Датум на важење 
15.6.2050 година 
 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 224.01.1/15 
 

6. Број на деловниот субјект – 6311792 
 
7. Единствен даночен број – 4030008015431 

 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 
 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Крива река 1 
“ со реф. бр. 179-1 на КП бр. 1331/2 и КП 1508/19 ИЛ 

бр. 84 КО Костур општина Крива Паланка. 
 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  
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12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

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

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

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

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

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

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

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

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

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на па-
зарот на електрична енергија, снабдувачот со електрич-
на енергија  односно снабдувачот со електрична енерги-
ја во краен случај како и носителот на лиценца за врше-
ње на енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија, сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

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

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

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

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

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

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

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  
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- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

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

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

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  

КРИВА РЕКА 1,  реф. бр. 179-1 
 
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век...............................40 години 
 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ......................................... GUGLER 

Water Turbines GmbH, Австрија 
• нето пад ..................................................103,80 m 
• номинален проток...................................0,6 m3/s 
• број на вртежи.......................................  500 min-1 
• максимална моќност...............................549 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител : ......................................TES VSETIN 

s.r.o Всетин, Република Чешка 
• номинална привидна моќност.....................600 kVA 
• номинална активна моќност.................540 kW   
• број на вртежи........................................500 min-1 
• cosφ………………………………………...0.9 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
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- тип, производител и номинални податоци за тран-
сформаторот: 

• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: .....................  Макител Дооел Охрид  
• преносен однос....................................0,4/10 kV / kV 
• моќност..................................................630 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% 

__________ 

3168. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
за влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
15.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 
113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од мала хидроцентрала 
МХЕЦ „ Крива река и Тораница“ со реф. бр. 179-2 из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-286/14 од 13.2.2015 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 24/15) влегува во 
сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-286/14  

15 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15.6.2015 година 

4. Датум на важење на лиценцата 
15.6.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 225.01.1/15 
 
6. Број на деловниот субјект – 6311792 
 
7. Единствен даночен број – 4030008015431 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Крива река  
и Тораница “ со реф. бр. 179-2 на КП бр. 1301/3, КП бр. 
1303/3, КП 1508/18, КП 1508/20, КП 1508/21, КП 
1510/2 и КП 1516/2 КО Костур општина Крива Па-
ланка. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

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

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 
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- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

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

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

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

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

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

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

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 

14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

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

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
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- вршење на енергетската дејност во услови на 
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

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

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

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ  

КРИВА РЕКА И ТОРАНИЦА,  реф. бр. 179-2 
 
- број на производни единици (агрегати):.............два  
- проценет животен век...............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална 
• производител ......................................... GUGLER 

Water Turbines GmbH, Австрија 
• нето пад .......................................59,68 m / 185,85 m 
• номинален проток......................0,65 m3/s / 0,4 m3/s 
• број на вртежи......................  429 min-1 / 750 min-1 
• максимална моќност.....................343 kW  / 658 kW   
 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител: ......................................Hitzinger GmbH, 

Австрија / TES VSETIN s.r.o Всетин, Република Чешка 
• номинална привидна моќност...380 kVA / 720 kVA 
• номинална активна моќност.........342 kW  / 648 kW 
• број на вртежи........................ 429 min-1 / 750 min-1 
• cosφ………………………………………...0.9 / 0.9 
• ниво на заштита.....................................IP23 
• класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• производител: ...................... Макител Дооел Охрид  
• преносен однос...................................0,4/10 kV / kV 
• моќност........................................400 kVA / 800 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   
• напон на краток спој.............................4% / 6% 
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ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА 

3169. 

Врз основа на член 18 став (2) од  Законот  за  производи  за  заштита  на  растенијата („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13 и 10/15), Фитосанитарната управа, 

објавува 

 

Н А Ц И О Н А Л Н А   Л И С Т А 

НА ОДОБРЕНИ ПРОИЗВОДИ И АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА (*) 

 

Дел А. Листа на одобрени производи за заштита на растенијата во Република Македонија 
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 „ Најмала чистота на активната супстанција, детални податоци кои се однесуваат на идентификација на 

активната супстанција достапни се   во извештајот за оценување 
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Дел В. Листа на активни супстанции одобрени за употреба во производите за заштита на растенијата 

во Република Македонија, а за кои сеуште не е завршено оценувањето на ниво на ЕУ 

 

 ТРИВИЈАЛЕН  

НАЗИВ 

1  MEPTYLDINOCAP 

2  AMINOPYRALID 

3  TOPRAMEZONE 

4  PINOXADEN 

5  METAFLUMIZONE 

6  GAMMA -CYHALOTHRIN 

 

    Бр. 17-56/3                                                                                                          Директор  

  8 јуни 2015 година                                                                                     на Фитосанитарна управа, 

      Скопје                                                                                                   д-р Ментор Зеќири, с.р. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                                                                                   contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

