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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2093.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 31.03.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1.  Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за државни патишта број 02-2397/9 од 
12.3.2015 година, донесена од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за државни патишта, на седницата 
одржана на 12.3.2015 година.

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

Бр. 42-2967/1 Заменик на претседателот
31 март 2015 година на Владата на Република

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

__________
2094.

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 
7.4.2015 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 на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на геодетски елаборат за зем-
јиштето заведено во Пописен лист со незапишани пра-
ва бр.3004 за КО Охрид 4.

                                                                  
Член 2

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

Бр. 42-3081/1 Заменик на претседателот
7 април 2015 година на Владата на Република

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

__________
2095.

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 
7.4.2015 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 на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирана геодетска подло-
га за плански опфат за изработка на урбанистичко план-
ска документација за дел од урбанистички план за чет-
врт 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. 42-3283/1 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2096.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.4.2015 година, донесе

О Д Л У K А
ЗА УТВРДУВАЊЕ  ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-
РЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес зара-

ди изработка на урбанистичко планска документација 
се утврдува градбата со класа на намена Е2- комунална 
супраструктура - катна гаража која се наоѓа на КП бр. 
9602/4, запишана во  Имотен лист бр. 101697 за КО 
Центар 1, на КП бр.9602/3, запишана во Имотен лист 
бр. 40667 за КО Центар 1 и на КП бр. 9608, запишана 
во Имотен лист бр.100129 за КО Центар 1, во Градска 
четврт З 12 согласно Генералниот урбанистички план 
на Град Скопје донесен со Одлука бр. 07-5068/1 од 
3.12.2012 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3288/1 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2097.
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 199/2014 и 44/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ  ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-
РЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес зара-

ди изработка на урбанистичко планска документација 
се утврдува градбата со основна класа на намена Б - ко-
мерцијални и деловни намени, која се наоѓа на дел од 
КП бр.5318, запишана во Имотен лист бр.55596 за КО 
Центар 1, на дел од КП бр. 5330/5, запишана во Имотен 
лист бр. 100948 за КО Центар 1, на КП бр. 13737/2, за-
пишана во Имотен лист бр. 100948 за КО Центар 1,  на 
дел од КП бр. 7093/1, запишана во Имотен лист бр. 
4918 за КО Карпош и на дел од КП бр. 5330/1, запиша-
на во Пописен лист со незапишани права бр. 99863 за 
КО Центар 1 во Градска четврт З 12 согласно Генерал-
ниот урбанистички план на Град Скопје донесен со Од-
лука бр. 07-5068/1 од 03.12.2012 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3360/1 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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2098.
Врз основа на член 165 став 2 од Законот за јавните на-

бавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 
160/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), а во врска со член 
15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ 

МАКЕДОНСКО СЕЛО
Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделува-
ње на договор за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство за стопанисување и управување на комплексот 
Македонско село, објавена со Одлука за започнување на 
постапката за доделување на договор за воспоставување 
на  јавно приватно партнерство за стопанисување и упра-
вување на комплексот Македонско село („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 168/13).

Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставу-

вање на јавно приватно партнерство за стопанисување 
и управување на комплексот Македонско село, се по-
ништува согласно член 165 став 2 од Законот за јавни-
те набавки со оглед дека избраниот најповолен понуду-
вач согласно Одлуката за избор на најповолна понуда 
за доделување на договор за  јавно приватно партнер-
ство за стопанисување и управување на комплексот Ма-
кедонско село бр.42-718/1 од 22 јануари 2014 година се 
откажал од склучување на договорот за јавно приватно 
партнерство  за стопанисување и управување на ком-
плексот Македонско село, врз основа на доставено из-
вестување бр. 13-2563/1 од 3.04.2015 година.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за започнување на  поста-
пката за доделување на договор за воспоставување на  
јавно приватно партнерство за стопанисување и управу-
вање на комплексот Македонско село („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.168/13). 

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

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-3888/2 Претседател на Владата
7 април 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2099.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и 
член 8, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на енерги-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
8.4.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидро-
централи ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. Коста Шахов бр.12/2, Скопје, му се издава реше-
ние за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала-
та „Крива Река“ со реф.бр. 123, со планирана моќност 
од 1638 kW и со локација на водотекот на Крива Река, 
Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. Коста Шахов бр.12/2, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-191;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „Крива Река“ со реф.бр. 123;

- податоци за локација на електроцентралата: на во-
дотекот на Крива Река, Општина Крива Паланка;

- планирана моќност на електроцентралата: 1638 
kW (според договорот за концесија за вода за изградба 
на хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 
123, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперира-
ње со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје 
со бр. 07 од 04.09.2012 година и Министерство за еко-
номија со бр.12-7719/1 од 03.09.2012 година);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.448.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија на вода 
за изградба на мали хидроелектрични централи за про-
изводство на електрична енергија, склучен помеѓу 
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали 
ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје со бр. 07 од 
04.09.2012 година и Министерството за економија со 
бр.12-7719/1 од 03.09.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
03.09.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 
123, со планирана моќност од 1638 kW и со локација на 
водотекот на Крива Река, Општина Крива Паланка (сог-
ласно договор за концесија на вода за изградба на мали 
хидроелектрични централи за производство на елек-
трична енергија, склучен помеѓу Друштвото за изград-
ба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДО-
ОЕЛ Скопје со бр. 07 од 04.09.2012 година и Министер-
ството за економија со бр.12-7719/1 од 03.09.2012 го-
дина), треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за продолжување на важноста на ова решение 
во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од обнов-
ливи извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македони-
ја го впишува носителот на ова решение и електроцентрала-
та во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
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8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

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

УП1 Бр. 08-35/15
8 април 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2100.
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), член 8 став 1 и член 11 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и угостителски услуги АК - 
ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт -импорт Тето-
во на ден 6.4.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 

НА ЕНЕРГИЈА

1. Во преамбулата на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08-289/12 од 08.05.2013 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“, бр.68/13, 
зборовите: „Друштвото за изградба и оперирање со хидро-
централи НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY 
GROUP ДОО експорт-импорт Тетово“ се менуваат и гла-
сат: „Друштвото за производство, градежништво, тргови-
ја и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST 
ДООЕЛ експорт -импорт Тетово“.

2. Во точка 1, зборовите: „Друштвото за изградба и 
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, 
NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово“ 
се менуваат и гласат: „Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИН-
ВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт -импорт Тетово“.

3. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборо-
вите: „Друштво за изградба и оперирање со хидроцен-
трали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY 
GROUP ДОО експорт-импорт Тетово“ се менуваат и 
гласат: „Друштво за производство, градежништво, трго-
вија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - 
INVEST ДООЕЛ експорт -импорт Тетово“.

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

УП1 Бр. 08-289/12
6 април 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2101.
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 из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, градеж-
ништво, трговија и угостителски услуги АК - ИН-
ВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, 
на ден 6.4.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС 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 - 289/12 од 08.05.2013 година за хидроеле-
лектроцентралата „МХЕЦ ВЕЈЦЕ“ со реф.бр.93  на 
Друштвото за производство, градежништво, трговија и 
угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДО-
ОЕЛ експорт - импорт Тетово, се продолжува до 
27.03.2016 година.

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

УП1 Бр. 08-289/12
6 април 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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