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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1933. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

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

160/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 10.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА – ОНИКС ОД ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „ПОЛЕ” КАЈ С. БЕШИШТЕ, ВИТОЛИШТЕ,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – оникс од локалите-

тот „Поле” кај с. Бешиште, Витолиште, општина При-

леп, бр. 24-8587/1 од 24.10.2007 година, еднострано се 

раскинува од страна на концедентот, бидејќи конце-

сиoнерот не започнал со експлоатација на минералната 

суровина во рок од две години од денот на издавањето 

на дозволата за експлоатација. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – оникс на 

ДППТ “МАКС ОНИКС” ДООЕЛ  Прилеп на локалите-

тот „Поле” кај с. Бешиште, Витолиште, општина При-

леп бр. 19-6250/1 од 23.1.2007 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 9/2007). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-1224/1 Заменик на претседателот 

10 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

1934. 

Врз основа на член 42 став 15 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

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

160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 24.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-

НИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРО-

МЕТ „ШАН КОМ ФИКС“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ  

ГОСТИВАР  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНО ПОЛЕ“  
С.ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 

1. На Друштвото за производство и промет „ШАН 

КОМ ФИКС“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина – 

варовник на локалитетот „Горно Поле“ с.Горна Ба-

њица, општина Гостивар, со површина на простор на 

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 

со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7490663 4626450 

Т-2 7490932   4626229 

Т-3 7491020   4626170 

Т-4 7491096   4626157 

Т-5 7491137 4626063 

Т-6 7491065 4625947 

Т-7 7491037   4625904 

Т-8 7491014 4625889 

Т-9 7490984 4625842 

Т-10 7490962 4625873 

Т-11 7490875    4625874 

Т-12 7490840 4625783 

Т-13 7490791   4625746 

Т-14 7490701 4625797 

Т-15 7490600 4625999 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.210652 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

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

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр. 42-2230/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1935. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 24.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАВЦИ“, ОПШТИНА РЕСЕН 

 
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје му се доделува конце-
сија за вршење на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина – јаглен на локалитетот “Лавци“ 
општина Ресен. 

2. Површината на истражниот простор од точката 1 
на оваа одлука изнесува P=7.300000 km2 и е определе-
на со координатни точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.497.000 4.546.000 
Т-2 7.499.300 4.546.000 
Т-3 7.499.300 4.542.500 
Т-4 7.498.000 4.542.500 
Т-5 7.497.000 4.544.000 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 
шест години. 

4. Целта на вршењето на деталните геолошки ис-
тражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – јаглен на локалитетот 
„Лавци“, општина Ресен. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари 
субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражу-
вања. 

7. Субјектот од точката 1 на оваа одлука е должен 
да го потпише Договорот за концесија во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

8. Како почеток на концесијата за детални геолош-
ки истражувања ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

9. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши 
Министерството за економија. 

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

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

                                                                          
Бр.42-2291/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1936. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ГРА-

ДЕЊЕ НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

пренесување на правото за градење на објект од јавен 
интерес бр. 41-4554/1 од 24.6.2013 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 92/2013). 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-2421/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1937. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.3.2015 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството на култура се 
дава правото на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија, кое претста-
вува КП 13794/5 КО Центар 1 со површина од 681 м2, 
запишано во Имотен лист бр.101218, кое согласно Из-
вод од Детален урбанистички план за Централното 
градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ бр.07-
9816/8 од 21.12.2012 година, е со намена за изградба на 
скулптурална композиција. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.42-2421/2 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1938. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 
24.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-
ски подлоги за планскиот опфат за изработка на урба-
нистичко - плански документации за изградба на ко-
мерцијални инфраструктурни градби (бензински 
пумпи, мотели и сл.) на автопатишта, магистрални и 

регионални патишта и тоа: 
- три локации на патен правец Миладиновци - Све-

ти Николе, КО Средно Коњаре, КО Сопот и КО Свети 
Николе 

- четири локации на патен правец Градско - При-
леп, КО Беловодица, КО Тројаци и КО Дреново 

- една локација на патен правец Велес - Градско, 

КО Чичево 
- две локации на патен правец Охрид - Пештани, 

КО Елшани и КО Пештани 
- две локации на патен правец Ресен - Битола, КО 

Ѓавато и КО Српци 
- една локација на патен правец Штип - Кочани, КО 

Крупиште 

- две локации на патен правец Велес - Кадрифа-
ково, КО Лозово  

- три локации на патен правец Велес - Скопје, КО 
Летевци, КО Новачани и КО Велес 

- шест локации на патен правец Куманово - Ран-
ковце, КО Старо Нагоричане, КО Орах, КО Овлаце, КО 
Ругинце, КО Отошница и КО Стачин и 

- една локација на патен правец Кичево - Охрид, 
КО Требеништа. 

 
Член 2 

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

 

Бр. 42-2440/1 Заменик на претседателот 
24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1939. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 го-
дина,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-

ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари кои се наоѓаат во КО Прилеп,  на ул.„ Ј. 

Јорданоски“ во Прилеп, и тоа: 

- КП број 9240, број  на зграда 2; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 971 м2;  

- КП број 9240, број  на зграда 2; намена на зграда 

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Тр-1; отво-

рена површина на посебниот дел од зградата  од 248 

м2;  

- КП број 9240,  број  на зграда 3; намена на зграда  

Д3-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен 

од 106 м3;  

- КП број 9240, број  на зграда 4; намена на зграда  

Д3-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен 

од 19 м3;  

-  КП број 9240, број  на зграда 5; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; внатреш-

на површина од посебниот дел од зградата од 445 м2; 

- КП број 9243, број  на зграда 1; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 229 м2; 

- КП број 9243, број  на зграда 2; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 214 м2; 

- КП број 9244, број  на зграда 1; намена на зграда  

Б4-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 103 м2; 

- КП број 9244,   број  на зграда 2; намена на зграда  

Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 17 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 1; намена на зграда  

А4-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата МОТЕЛ; внатрешна површина на посебниот дел 

од зградата  од 193 м2; 

-  КП број 9245, број  на зграда 1; намена на зграда  

А4-2; влез 1; кат К-1; намена на посебниот дел од згра-

дата МОТЕЛ; внатрешна површина на посебниот дел 

од зградата  од 342 м2; 

-  КП број 9245, број  на зграда 2; намена на зграда  

Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата Т; отворена површина на посебниот дел од зграда-

та  од 977 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 2; намена на зграда  

Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата Тр; отворена површина на посебниот дел од згра-

дата  од 265 м2; 

-  КП број 9245, број  на зграда 2; намена на зграда  

Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДПД; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 140 м2; 
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- КП број 9245, број  на зграда 3; намена на зграда  

Б1-1; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 101 м2; 

-  КП број 9245, број  на зграда 4; намена на зграда  

Е21; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зграда-

та ДПД; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 145 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 4; намена на зграда  

Е21; кат По-1; намена на посебниот дел од зградата 

Е21; волумен 297 м3; 

- КП број 9245, број  на зграда 5; намена на зграда  

А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата П; внатрешна површина на посебниот дел од згра-

дата  од 92 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 6; намена на зграда  

Г4-5; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата П; внатрешна површина на посебниот дел од згра-

дата  од 22 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 7; намена на зграда  

А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата П; внатрешна површина на посебниот дел од згра-

дата  од 10 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 8; намена на зграда  

А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата П; внатрешна површина на посебниот дел од згра-

дата  од 06 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 9; намена на зграда  

А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата П; внатрешна површина на посебниот дел од згра-

дата  од 10 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 10; намена на зграда  

Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 09 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 11; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 258 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 12; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 196 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 13; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 257 м2; 

- КП број 9245, број  на зграда 14; намена на зграда  

Е24; намена на посебниот дел од зградата Е24; отворе-

на површина на посебниот дел од зградата  од 484 м2; 

- КП број 9246, број  на зграда 1; намена на зграда  

Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 47 м2; 

- КП број 9246, број  на зграда 2; намена на зграда  

Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од згра-

дата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од 

зградата  од 13 м2; 

- КП број 9246, број  на зграда 3; намена на зграда  

Д3-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен   

од 2625м3; 

- КП број 9248, број  на зграда 1; намена на зграда  

Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена 

површина на посебниот дел од зградата  од 9238м2 

  во корист на Република Македонија во Јавната 

книга за запишување на правата на недвижностите. 
 

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

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

 

Бр. 42-2448/1 Заменик на претседателот 
24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1940. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодел-

ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/1998 и 42/2014), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА 

ЗА 2014 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-

НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
 
1. Co ова одлука се потврдува Годишната пресмет-

ка за 2014 година на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството, бр. 02-55/4 од 27.2.2015 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството, на седни-

цата одржана на 27.2.2015 година. 
2. 0ваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-2521/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

1941. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција му престанува користењето на движните ствари и 

тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за ад-
министрација. 

 
Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-
нистрација склучува договор со директорот на Агенци-
јата за администрација со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.   

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2572/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1942. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „LOGEX-15”, 

ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
1. За учество  во вежбовната активност „LOGEX-

15” (во натамошниот текст: вежбовната активност), ко-
ја ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 04 
мај 2015 година до 15 мај 2015 година, се испраќаат 10 
припадници на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр.42-2577/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1943. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 
година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА 

(ISIK) 15”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество  во вежбовната активност „СВЕТЛИ-

НА (ISIK) 15”, (во натамошниот текст: вежбовната ак-
тивност), која ќе се одржи во Република Турција, во 
периодот од 7 април 2015 година до 8 април 2015 го-
дина, се испраќаат 2 припадника на Армијата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во 
својство на набљудувачи. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и дневници за службено патување на припадниците на 
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр.42-2578/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1944. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.03.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SABER JUNCTION 15”,  

ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество  во вежбовната активност „SABER 

JUNCTION 15”, (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Гер-
манија, во периодот од 3 април 2015 година до 30 ап-
рил 2015 година, се испраќаат 30 припадници на Арми-
јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Армијата). 

2.Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-2579/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1945. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.3.2015 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „CAPABLE  

LOGISTICIAN 15”, ВО РЕПУБЛИКА ЧЕШКА И 
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „CAPABLE 

LOGISTICIAN 15”, (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Република Чешка и Ре-
публика Унгарија, во периодот од 08 јуни 2015 година 
до 15 јуни 2015 година, се испраќаат 6 припадници на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и дневници за службено патување на припадниците на 
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр.42-2581/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1946. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN  

RESPONSE 15”, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „BALKAN 

RESPONSE 15” (во натамошниот текст: вежбовната ак-
тивност), која ќе се одржи во Република Србија, во пе-
риодот од 24 мај 2015 година до 30 мај 2015 година, се 
испраќаат 26 припадници на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата), вод за 
АБХО. 

2. Финансиските трошоци за сместување ги обезбе-
дува Република Србија, а трошоците за транспорт и 
дневниците за службено патување на припадниците на 
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-2583/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1947. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.3.2015 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „JOINT 
REACTION 15”, ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „JOINT 

REACTION 15”, (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Република Албанија, во 
периодот од 20 јули 2015 година до 24 јули 2015 го-
дина, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Арми-
јата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Aмерикански Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбранa. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-2585/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1948. 
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 
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Назив Количина 
Работно биро 140/80/75 см изработено од 
оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кан-
тирана со АБС трака 2 мм, боја јавор 

10 

Работно биро  140/80/75 см со аголен сег-
мент 80/50 см изработени од оплеменета 
иверка со дебелина 25 мм, кантирана со 
АБС трака 2 мм, боја јавор 

1 

Работно биро 100/50/75 см изработено од 
оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кан-
тирана со АБС трака 2 мм, боја јавор 

1 

Конференциска овална маса 220/100/75 см 
изработена од оплеменета иверка со дебе-
лина 25 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, 
боја јавор 

1 

Мобилен административен ормар 80/42/180 
см со 3 полици изработен од оплеменета 
иверка со дебелина 18 мм, боја јавор 

5 

Подвижна касета-фиокар 42/54/59 см со 
три фиоки, боја јавор 

1 

Канцелариска вртлива столица модел 
„Milan”, со висок наслон и рачки, со висин-
ско подесување и кочница, тапацирана во 
мебел штоф 420г/м2, боја црна 

11 

Конференциска столица модел 211-Салон 
29, тапацирана во мебел штоф, боја црна   

14 

Долни кујнски елементи со работна плотна 
60/40/77 см, секој елемент со средна поли-
ца и една вратничка, изработени од оплеме-
нета иверка со дебелина 18 мм, кантирани 
со АБС трака 2 мм,боја јавор 

4 

Кујнски елемент со садопер изработен од 
оплеменета иверка со дебелина 18 мм, кан-
тиран со АБС трака 2 мм, боја јавор 

1 

Кујнска маса округла (ф 120 см) изработена 
од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, 
кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор 

1 

Клуб маса 100/50/45 смизработена од опле-
менета иверка со дебелина 18 мм, кантира-
на со АБС трака 2 мм- боја јавор 

1 

Кујнски столици, модел „Shell“, метал-
пластика, боја црвена  

6 

Двоседмодел „Матрикс“-Салон  29, тапаци-
ран во еко кожа, боја сива  

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Фондот за инова-
ции и технолошки развој. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Фондот за иновации и технолош-
ки развој, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2654/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1949. 
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.3.2015 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20) KV ВОЗ-
ДУШЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ЗА БCTC 10(20)/0,4 KV;  
50KVA МАНОВ КАЈ СЕЛО СТАМЕР KO СТАМЕР 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) 
kV воздушен приклучен вод за БCTC 10(20)/0,4 kV; 
50kVA Манов кај село Стамер KO Стамер, општина 
Делчево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.42-2754/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1950. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013,  27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 го-
дина,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за информатичко општество и администра-
ција му престанува користењето на движните ствари-
компјутерска опрема, и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за образование и наука.  

 
Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-
нистрација склучува договор со министерот за образо-
вание и наука, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2767/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1951. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 
10/2015 и 25/2015) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „ТВИТИ“  ВО БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка „ТВИТИ“ 
во Битола, на ул. „Климент Охридски“ бр.  7.  

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од Друштвото за произ-
водство, трговија и забавни активности ТВИТИ ДОО-
ЕЛ Битола увоз - извоз, со ЕДБС 4002005175000 со се-
диште на ул. „Јоаким Крчоски“ бр.1-19 Битола. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-

вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од една до шест години живот, односно до вклучување 
во основното  образование согласно Законот за зашти-
та на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект на ул. „Климент 
Охридски“ бр. 7, Битола, со површина од 84,2м². 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 25 деца на возраст од една 
до шест години, односно до вклучување во основното 
образование и ќе бидат распоредени во две згрижувач-
ко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата ут-
врдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото  кирилско писмо, соглас-
но Законот за заштита на децата. 

 
 

Член 10 
Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр.42-2782/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1952. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА  БОЛНИЦА  

– СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за дет-
ски болести - Скопје му престанува користењето на 
движнaта ствар: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Струмица. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за детски болести - Скопје склу-
чува договор со директорот на Јавната здравствена ус-
танова Општа болница - Струмица, со кој се уредуваат  
правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2792/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

1953. 
Врз основа на член 8, став (3) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за плански опфат за изработка на урбанистич-
ко планска документација за дел од урбанистички план 
за четврт З 12, општина Центар. 

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

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

 
Бр. 42-2910/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1954. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија”  бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за плански опфат за изработка на урбанистич-
ко планска документација за дел од урбанистички план 
за четврт J 21, општина Центар. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-2911/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1955. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија бр. 13/2013, 69/2013, 
27/2014, 178/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 го-
дина, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на деловен простор хотел 
„Борец“ - Битола, сопственост на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, и тоа: 

- објект бр.1 хотел Борец - Битола, на ул. Васко Ка-
рангелевски бб, КП 14691, КО Битола 3, евидентиран 
во Имотен лист бр.30887 и тоа: подрум со површина од      
1084 м2, помошни простории со површина од 188 м2, 
приземје со површина од 1805 м2, први кат со површи-
на од 1225 м2 и втори кат со површина од 1099 м2. 
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Член 2 
Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-

тор од член 1 на оваа одлука изнесува 138.362.963,00 
денари, која вредност претставува вкупна почетна цена 
за јавното наддавање. 

 
Член 3 

Се овластува Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија да ја води постапката за 
јавно наддавање и да склучи договор за продажба на 
деловниот простор од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2939/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1956. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ 
ЗА СИТЕ “ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2015 година 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
196/14), точката 2. „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА  
ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ„ се менува и гласи:  

„ Програмата здравје за сите ќе се спроведува преку 
планирани мерки и активности координирани од Ми-
нистерството за здравство и Институт за јавно здравје 
на Република Македонија . 

Целта е подобра едукација на населението од пот-
ребата за навремени превентивни прегледи за контрола 
на сопственото здравје, а со тоа рано откривање на бо-
лест или спречување на нарушување на здравјето. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работ-
ници од здравствените домови ,а активно учество ќе 
земат и единиците на локална самоуправа. 

 
1. Спроведување на акции за бесплатни прегле-

ди од страна на здравстевени домови- по една акци-
ја на секои два месеци 

 
Со оваа активност на сите граѓани им се дава мож-

ност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа 
независно од нивниот статус на здравствено осигуру-
вање. 

Активностите се состојат во бесплатни лекарски 
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и 
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултати-
те од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице 
место.  

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа 

за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите 

температури, а ќе им се делат и промотивни печатени 

едукативни материјали за правилен начин на живот и 

исхрана.  

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и зат-

ворен простор во зависност од временските прилики, а 

за местото, денот и времето на спроведување на прег-

ледите, наслението ќе биде известувано преку локални-

те медиуми и месните заедници. 

Секој Здравстевн дом треба да обезбеди по шест ак-

ции на  годишно ниво, во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 

биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-

ните периоди - (од 01.01.2015 до 28.02.2015год), (од 

01.03.2015 до 30.04.2015 год), (од 01.05.2015 до 

30.06.2015 год), (од 01 .07.2015 до 30.08.2015 год), (од 

01.09.2015 до 30.10.2015  год), (од 01.11.2015 до 

31.12.2015 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, 

медицинска сестра и возач. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-

дентен лист и доставува до Институт за јавно здравје 

на Република Македонија. 

2. Активности за превентивни прегледи при топлот-

ни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите 

здравствени домови. 

 

3. Проект „Ало докторе“ 

 

Целта на функционирањето на телефонска линија 

за медицински совети "Ало докторе" е обезбедување 

советодавни здравствени услуги, односно консултации 

и упатства за граѓаните при појава на првични симпто-

ми за кои не непходен итен медицински третман (гла-

воболка ,настинка, покачена телесна темепература). 

Граѓаните кои се јавуват во повикувачкиот центар 

на телефонската линија  15123, имате можност во тек 

на 24 часа да добијат стручен медицински совет и до-

колку  има потреба пациентот се упатува во Итната ме-

дицинска помош или се советува да закаже преглед кај 

содветен специјалист. 

4. Организирање на карате вежби за инвалидизира-

ни лица -под надзор на стручни  тренери и едукатори 

,со што ќе се овозможи развивање на развој на мотори-

ка и  психофизичките способности ,контрола на дише-

њето,,јакнење на мускулатурата и подобрување на ква-

литетот на животот. Практицирањето на карате проду-

цира позитивни ефекти за личноста од физички, духо-

вен и филозофски аспект. Се рефлектира во зајакнува-

ње и заздравување на телото, физички развој, подобру-

вање на циркулацијата на крвта и метаболизмот, стек-

нување на духовна стабилност, дисциплина, самодис-

циплина, самодоверба, почит кон себе и кон другите, 

чувство на сигурност, праведност, упорност и умере-

ност.Каратето за инвалиди се имплементира преку 

усовршување на 10 кати и посебна ката, креирана од 

Асаи за зацврстување на духот на оној кој вежба, а мо-

же да вежбаат и жени и мажи без разлика на возраста.“ 
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Во точката 3 ,,ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ПРОГРАМАТА“ 
Табелата  и текстот по табелата 
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А. Средствата од точките 1, 3, 4, 5 и 6 од табелата   ќе 
се доставуваат до здравствените домови извршители на 
активностите. 

Б. Средствата од точка 2 од табелата ќе се доставу-
ваат до Институт за јавно здравје на Република Маке-
донија по завршување на активностите од Програмата 
и по доставен извештај со резултати од активностите.  

В. Средствата од точка 7 од табелата ќе се доставу-
ваат од страна на Министерството за здравство до 
Спортски центар „Борис Трајковски“ Скопје. 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2015 година во износ од 6.000.000,00 денари. “ 

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

 
Бр. 42-2785/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1957. 
Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 
123/12, 164/13 и 27/14) министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА  
НА СУБВЕНЦИИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот, видот и висината на 
субвенциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.53/13 и 147/14) во членот 3 став (1) алинејата 1  
се менува и гласи: 

“-Престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои 
имаат важечко решение за категоризација (во поната-
мошниот текст: категоризирани сместувачки капаци-
тети);“.  

 
Член 2 

Во членот  5 став (1) алинејата 3 се менува и гласи: 
“-Копија од договор за закуп со категоризираниот 

сместувачки капацитет, склучен пред или во моментот 
на почетокот на престојот на странските туристи и ко-
пија од решението за категоризација, со важност за пе-
риодот за сместување на групата;“.  

 
Член 3 

Во членот 9 став (2) во точката а) по зборот “Швед-
ска“, се додаваат зборовите “Англија, Германија“.  

Во точката б) по зборовите “Обединети Арапски 
Емирати“ се додаваат зборовите “Кина, Индија, Герма-
нија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соедине-
тите Американски Држави. “  

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  

“(3) Висината на субвенцијата по пристигнат стран-
ски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, 
со остварени минимум седум ноќевања со доручек, из-
несува 35 евра во денарска противвредност.“  

 
Член 4 

Во членот 10 во ставот (2) по зборовите “Обедине-
ти Арапски Емирати“ се додаваат зборовите “Кина, 
Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, 
Катар, Соединетите Американски Држави. “ 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
“(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината 

на субвенцијата по пристигнат странски турист од Бос-
на и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени ми-
нимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во 
денарска противвредност.“ 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставо-
ви (4), (5), (6), (7), (8) и (9).  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13-1555/2      

23 март 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

1958. 
Врз основа на член 28 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), минис-
терот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИ-

ЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за прием 

на учениците во јавните ученички домови („Службен 
весник на Република Македонија“ број 55/10 и 49/11), 
во член 4 во став 1 во алинејата 1 зборовите: “петто + 
шесто + седмо + осмо” се заменуваат со зборовите: 
“шесто + седмо + осмо + деветто”. 

 
Член 2 

Во член 8 во точката 3 зборовите: “петто, шесто, 
седмо и осмо” се заменуваат со зборовите: “шесто, 
седмо, осмо и деветто”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.  09-7192/1  

26 март 2015 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

1959. 
Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14) Управниот од-

бор на Агенцијата за катастар на недвижности на сед-

ницата одржана на 23.2.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДА-

ТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Годишната програма за ажурирање податоци во 

катастарот на недвижности по службена должност за 
2015 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 1/15) во дел II во табелата, Подрачното одде-
ление Македонски Брод, се менува и гласи:  
 

 „ 

Ботушје, 
Инче, 

Локвица, 
Лупште, 
Манастирец, 
Црешново, 
Растеш, 
Битово и 
Барбарос 

Ботушје, 
Инче, 
Локвица, 
Лупште, 
Манастирец, 
Црешново, 
Растеш, 

Битово и 
Барбарос 

Ботушје, 

Инче, 

Локвица, 

Лупште, 

Манастирец, 

Црешново, 

Растеш, 

Битово и 

Барбарос 

                 “ 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето сог-

ласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 01-1598/8 Управен одбор 

23 февруари 2015 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1960. 
Врз основа на член 158-ѕ точка 1 а во врска со чле-

нот 152 став (2), (3), (4) и (5) од Законот за супервизија 
на осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 43/2014 и 112/2014) , Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, го донесе 
следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ РЕГИСТРИ НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУ-
РУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ОД 
СТРАНА НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИ-
ГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И ДРУШ-
ТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење регистри на застапници во осигурувањето и 
осигурителни брокери од страна на друштвата за оси-
гурување, осигурително брокерските друштва и друш-
твата за застапување во осигурување („Службен весник 
на РМ“ бр. 41/2011), во членот 5, по ставот (3) се дода-
ва нов став (4) кој гласи: 

„(4) Уписот на податоци во соодветниот регистар 
согласно ставовите (1) и (2) од овој член се врши во 
рок од 24 часа од настанување на промената.”  

 
Член 2 

(1) Во членот 6, во алинеја 2, зборовите: “и негова 
адреса на живеење” се бришат. 

(2) Во алинеја 5 пред зборовите: “Телефонски број 
и број на телефакс” се додава зборот: “Службен”. 

(3) Алинејата 8 се брише. 
  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 02-257/3 Претседател 
19 март 2015 година на Совет на експерти, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
_________ 

1961. 
Врз основа на член 158-ѕ точка 1) а во врска со чле-

нот 152 став (1) и (5) од Законот за супервизија на осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на осигурување, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
РЕГИСТРИ НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВА-
ЊЕТО, ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИ-
ГУРУВАЊЕТО, ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ, ОСИ-
ГУРИТЕЛНО  БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И БАНКИ 

 
Член 1 

(1) Во Правилникот за формата, содржината и начи-
нот на водење регистри на застапници во осигурува-
њето, друштва за застапување во осигурувањето, оси-
гурителни брокери, осигурително брокерски друштва и 
банки („Службен весник на РМ “бр. 12/2011), во чле-
нот 4, по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
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„(4) Уписот на податоци во соодветниот регистар 
се врши во рок од 24 часа од настанување на проме-
ната.”  

(2) Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 2 
(1) Во членот 5, во алинеја 5 зборовите: “и адреса” 

се бришат. 
(2) Во алинеја 9 пред зборовите: “телефонски број и 

број на телефакс” се додава зборот: “Службен”. 
(3) Алинеја 11 се брише. 
 

Член 3 
(1) Во членот 6, во алинеја 5 зборовите: “и адреса” 

се бришат. 
(2) Во алинеја 9 пред зборовите: “телефонски број и 

број на телефакс” се додава зборот: “Службен”. 
(3) Алинеја 11 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 7, алинеја 6 се брише. 

 
Член 5 

Во членот 8, алинеја 5 се брише. 
 

Член 6 
Во членот 9, алинеја 7 се брише. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 02-257/4 Претседател 
19 март 2015 година на Совет на експерти, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1962. 
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 и 
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 
бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на 
Трговското друштво за производство на електрична 
енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
27.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Трговското друштво за производ-

ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски 
Мурато бр.3 Битола, за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од биогасна елек-
тро централа „Логоварди“ издадена со Одлука УП1 бр. 
07-214/14 од 09.12.2014 година, („Службен весник на 
РМ“ бр. 182/14) 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 објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 Бр. 07-214/14  
27 март 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценца 
27.3.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценца 
27.3.2050 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 222.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6873731 
 
7. Единствен даночен број – 30420130002520 
 
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-
биогасна електро централа, во обем согласно технички-
те карактеристики 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 биогасна централа „Логоварди“ на КП 
40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола. 

 
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.  
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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; 
- 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:  
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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, 

- 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. 
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Прилог 2  
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА  

ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ “ 

 

- број на производни единици (агрегати):..........два  

- проценет животен век................................40 години 

- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 

- производител ....................................STAMPFORDe 

- тип ……………………………………....PE 734-C2e 

- број на генераторски единици..............................два 

- максимална моќност..............................2 x 1063 кW  

-  cosφ………………………………….............-0,95/08 

- номинална брзина на вртење....................1500 RPM 

- еден генератор за преработка на отпадот......63 кW  

- Вкупна инспалирана моќност на излез...........2 MW 

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 

- тип .........................................................трофазен сув 

- преносен однос.....................................0,4 /20 kV/kV 

- моќност..................................................2 x 1600 kVA 

- фреквенција..........................................50 Hz   

__________ 

1963. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство и 

промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, на ден 25.3.2015 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр. 08 - 184/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото 

за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, се 

продолжува до 4.10.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-184/13  

25 март 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

1964. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Тетово, на 
ден 25.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 270/12 од 8.5.2013 година, на Трговското 
друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПА-
НИ ДОО Тетово, се продолжува до 24.10.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-270/12  

25 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

___________ 
 

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА  

1965. 
Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електрос-

топанство на Македонија, Акционерско друштво за дис-
трибуција на електрична енергија, Скопје, бр. 02-
7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на 
Друштвото на седницата одржана на 20.3.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВА-
ЊА НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Се донесуваат измени и дополнувања на Мрежни 

правила за дистрибуција на електична енергија соглас-
но Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и Решение-
то за одобрување на измени и дополнување на Мрежни 
правила за дистрибуција на електрична енергија на Ре-
гулаторната комисија за енергетика бр. 02-394/1 од 
20.2.2015 година. 

2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила 
за дистрибуција на електрична енергија и Решението за 
одобрување на Измени и дополнување на Мрежни пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија на Регула-
торната комисија за енергетика бр. 02-394/1 од 
20.2.2015 година, да се достават до ЈП „Службен вес-
ник на Република Македонија“ заради објавување. 
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3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енер-
гетска политика и управување со регулатива да ја спро-
веде оваа одлука. 

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

то донесување. 

 

Бр. 08-2661/1 Претседател на Управен одбор  

25 март 2015 година дипл.инж.Штефан Петер,МБА, с.р. 

Скопје  

 Заменик претседател на Управен одбор 

 инж.Харалд Дамерер,МБА, с.р. 

  

 Член на Управен одбор, 

 Д-р Игор Гиевски, с.р. 

___________ 

1966. 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 87/2012, 30/2014, 161/2014 и 189/2014) (во 
понатамошниот текст Мрежни правила) по членот 21 
се додава нов член 21-а кој гласи: 

 
„Член 21-а 

Приклучувањето на дистрибутивната мрежа се од-
вива преку спроведување на следните три постапки: 

1) барање за согласност за приклучување на дис-
трибутивната мрежа, 

2) склучување на Договор за приклучување на дис-
трибутивната мрежа помеѓу корисникот на дистрибу-
тивната мрежа и ОДС и 

3) ставање под напон на приклучокот.“ 
 

Член 2 
По членот 32 се додава нов член 32-а кој гласи: 

 
„Член 32-а 

Експресен стандарден приклучок 
 
Експресен стандарден приклучок е стандарден 

приклучок од член 32 од овие Мрежни правила кој ги 
исполнува следните услови: 

1) за изведба на приклучокот не е потребно изград-
ба на нов или реконструкција на постоечки среднона-
понски извод или трансформаторска станица СН/НН, 

2) земјиштето каде што се поставуваат нисконапон-
ски кабли и мерно разводни ормари е во сопственост 
на Република Македонија.“ 

 
Член 3 

Во Прилог 3 по Договор за приклучување на дис-
трибутивната мрежа преку стандарден приклучок со 
одобрена максимална едновремена моќност на приклу-
чокот до 40kW се додава Договор за приклучување на 
дистрибутивна мрежа преку експресен стандарден 
приклучок со одобрена максимална едновремена моќ-
ност на приклучокот до 400 kW кој гласи: 

„ДОГОВОР 
за приклучување на дистрибутивна мрежа преку 

експресен стандарден приклучок со одобрена  
максимална едновремена моќност на  

приклучокот до 400 kW 
 
(1) ЕВН Електростопанство на Македонија, Акцио-

нерско друштво за дистрибуција на електрична енер-
гија, Скопје застапувана од _____________________и  
___________________________ од една страна (во по-
натамошниот текст: ЕВН Македонија АД, Скопје) и 

(2) _______________________________, со адреса 
ул._______________, со ЕДБ/ЕМБГ_______________, 
застапувано од ______________  (во понатамошниот  
текст: Барател на приклучок). 

 
Член 1 

Предмет на договорот 
 
(1) Предмет на овој Договор е приклучување на 

дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД, Скоп-
је за објект кој се наоѓа на локација ________________, 
врз основа на Решението за согласност за приклучува-
ње на дистрибутивната мрежа со бр.__________ од 
_________ година и член ________ од Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија. 

 
Член 2 

Надоместок за приклучување 
 
(1) Надоместокот за реализација на приклучокот из-

несува ________ [и со букви] денари + 18% ДДВ или 
вкупно ________  [и со букви] денари. 

 
Член 3 

Начин на плаќање 
 
(1) Барателот на приклучок е должен да плати: 
1) 25% од вкупниот надоместок за реализација на 

приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во из-
нос од ___________ [и со букви] денари, по потпишу-
вање на овој Договор. 

2) 50% од вкупниот надоместок за реализација на 
приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во из-
нос од __________ [ и со букви] денари, во рок од 10 
дена од денот на прием на известувањето дека се обез-
бедени сите неопходни дозволи, елаборати и останата 
документација за реализација на приклучокот од стра-
на на ЕВН Македонија АД, Скопје, од став (2) на овој 
член; 

3) 25% од вкупниот надоместок за реализација на 
приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во из-
нос од _________ [и со букви] денари, во рок од 10 де-
на од денот на прием на известувањето дека изградбата 
на приклучокот од страна на ЕВН Македонија АД, 
Скопје е завршена и приклучокот треба да биде ставен 
под напон, од став 3 на овој член. 

(2) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 
3 дена од од денот на уплатата на износот од став  (1), 
точка 1) од овој член од страна на Барателот на прик-
лучок да започне со обезбедување на сите неопходни 
дозволи, елаборати и останата документација потребна 
за започнување на реализација на приклучокот, во сог-
ласност со Закон. 
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(3) Рокот за обезбедување на сите потребни доку-
менти од став 2 на овој член изнесува до 50 (педесет 
дена). 

(4) По исклучок од став 3 на овој член, рокот може 
да се продолжи ако постојат: измени на урбанистички 
планови, постапки за експропријација на земиште, 
непочитување на законски рокови од надлежни инсти-
туции, молчење на администрација и поведување на 
управен спор. 

(5) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 
3 дена од обезбедувањето на сите неопходни дозволи, 
елаборати и останата документација за реализација на 
приклучокот, да достави известување до Барателот на 
приклучокот дека истите се обезбедени.   

(6) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 
3 дена од обезбедувањето на документот за употреба 
на приклучокот да го извести Барателот на приклучо-
кот дека изградбата на приклучокот од страна на ЕВН 
Македонија АД, Скопје е завршена и дека приклучокот 
треба да биде ставен под напон. 

(7) Барателот на приклучокот е должен износите 
определени во ставот  (1) на овој член да ги уплати на 
ЕВН Македонија АД, Скопје, на сметка бр. ____. 
______, _______Банка Скопје. За секоја уплата ЕВН 
Македонија АД, Скопје му издава авансна фактура за 
уплатениот износ на Барателот на приклучок. 

(8) По реализацијата на приклучокот кој е предмет 
на овој договор, ЕВН Македонија АД Скопје на Бара-
телот на приклучокот му издава фактура за вкупниот 
надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 
на овој Договор. 

(9) За секое задоцнување во плаќањето од страна на 
Барателот на приклучок, ЕВН Македонија АД, Скопје 
ќе пресметува казнена камата согласно закон, за изно-
сот кој Барателот требал да го уплати. 

 
Член 4 

Рок за реализација на приклучокот 
 
(1) Рокот за реализација на приклучокот изнесува 

30 (триесет) дена од денот на уплатата на износот од 
член 3, став  (1), точка 2) од овој Договор од страна на 
Барателот на приклучок. 

(2) Во однос на рокот определен во ставот (1) на 
овој член, приклучокот ќе се смета за реализиран во 
моментот на добивање на документ за употреба на 
приклучокот, во согласност со Законот за градење. 

(3) Рокот определен во ставот  (1)  на овој член мо-
же да се продолжи во следните случаи:                                                                            

1) непочитување на законски рокови од страна на 
надлежни институции: 

2) поведување на управен спор;  
3) виша сила; 
4) со взаемна согласност на договорните страни; 
5) со одлука на надлежен државен орган донесена 

во постапка определена со закон. 
 

Член 5 
Договорна казна 

 
(1) Во случај на пречекорување на рокот утврден во 

член 3 став (3) и член  4 став (1)  од овој Договор, Бара-
телот на приклучок има право на надомест пресметан 
како казнена камата согласно закон за секој ден доцне-
ње на уплатениот износ од договорениот надоместок за 
реализација на приклучокот од Член 2 на овој Договор. 

(2) Во случај на пролонгирање на роковите од член 

3 став  (4) и член 4 став (3) не се плаќа договорна казна 

од став (1) на овој член, при што ЕВН Македонија АД, 

Скопје е должна писмено да го извести Барателот на 

приклучок и да ги образложи причините за пролонги-

рање на рокот. 

 

Член 6 

Разрешување на спорови 

 

(1) Евентуалните спорови во врска со овој Договор, 

ЕВН Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок 

ќе ги решаваат спогодбено.  

(2) Доколку спорот не се разреши спогодбено ЕВН 

Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок мо-

же да покренат постапка пред надлежен суд. 

 

Член 7 

Измени на договорот 

 

(1) Овој Договор може да се измени на барање на 

ЕВН Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок 

со склучување на анекс на овој Договор доколку се 

согласни двете страни. 

 

Член 8 

(1) За се она што не е уредено со овој Договор ќе се 

применува Законот за енергетика, Законот за облигаци-

они односи, Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија и друг закон. 

 

Член 9 

Потпишување на договорот 

 

(1) Овој Договoр се склучува во четири еднообраз-

ни примероци од кои по два за секоја договорна страна 

(2 примерока за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 при-

мерока за Барателот на приклучок). 

 

Член 10 

Влегување во сила на договорот 

 

(1) Овој Договор влегува во сила со денот на него-

вото потпишување од страна на договорните страни. 

 

__Место__________, __________________ година 

 

 

За ЕВН Македонија АД, Скопје:  

                                               Барател на приклучок“ 

 

____________ 

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ 

1967. 

Врз основа на член 21-а став 4 од Закон за концесии 

и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.6/12 и 144/14 ), Управниот од-

бор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Сту-

денчица“ Кичево на 25.2.2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРО-

ЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТО-

ПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИТЕ 

ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ  

ПОТРЕБИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за проектирање, изградба, финансирање , 

стопанисување и пренос на капацитетите за флашира-

ње на вода за комерцијални потреби спроведена сог-

ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за проектирање, изградба, финансирање, 

стопанисување и пренос на капацитетите за флашира-

ње на вода за комерцијални потреби бр.02-1154/1-1/1 

од 9.6.2014 година и бр.02-1771/1-2/1 од 3.9.2014 го-

дина,на која Владата на Република Македонија има да-

дено согласност  со Одлука објавена во„Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.119/14 и Одлука об-

јавена во„Службен весник на Република Македонија“  

бр.150/14. 
 

Член 2 
Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за проектирање, 
изградба, финансирање, стопанисување и пренос на ка-
пацитетите за флаширање на вода за комерцијални пот-
реби СЕ ПОНИШТУВА согласно член 169 став 1 али-
неја 2 од Законот за јавните  набавки, бидејки не е под-
несена ниту една понуда. 

 
Член 3 

Со денот на на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, 
финансирање, стопанисување и пренос на капацитети-
те за флаширање на вода за комерцијални потреби 
бр.02-1154/1-1/1 од 9.6.2014 година и бр.02-1771/1-2/1 
од 3.9.2014 година. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 
на Република Македонија. 

 
Бр. 02-426/1-411 Претседател 

25 февруари 2015 година на Управен одбор, 
Кичево Петар Иваноски, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
2014/730/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20  ОКТОМВРИ  2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 

2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/730 /ЗНБП на 

Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против 
Сирија. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија;   
- финансиски мерки; 
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;  
- забранa на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија; 
- пристапот до аеродромите  под  надлежност на Република Македонија  за сите карго-летови извршени од си-

риски авиопревозници и сите летови извршени од  Сириската Арапска авионска компанија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-
нансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктив-
ните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
 Спроведувањето на рестриктивнате  мерки  се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки про-
тив Сирија и Одлуката за спроведување 2014/730/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување 
на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против  Сирија се  воведува на неодредено време.  
 

Член 7 
Одлуката за спроведување 2014/730/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 

2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 42-2198/1 Заменик на претседателот

24 март 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.
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6. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.03.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА 2014/728/ЗНБП  НА СОВЕТОТ 
ОД 20 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/638/ЗНБП ВО ОДНОС НА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлука  2014/728/ЗНБП  на Советот од 20 октом-

ври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гви-
неја.  

 
Член 2 

 Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-
нансисико разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестрик-
тивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните  мерки  се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно со Одлука  2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Од-
лука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на 
Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 93/2011. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2015 година.  
 

Член 7 
Одлуката  2014/728/ЗНБП  на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во 

однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски јазик и во превод на македон-
ски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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