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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР  

КАПИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈУ Специјален завод – 
Демир Капија, се разрешуваат: 

- Јулијана Гацева,                 
- Евгенија Иванов и  
- Миа Кичукова. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија, 
се именуваат: 

- Јулијана Гацева,  
- Евгенија Ѓорѓиев и  
- Марија Анѓелова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-13416/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

  Стр. 
16. Oдлука за издавање на Лиценца за 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. Весна Марковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот на 
ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје, 
на нејзино барање. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на основа-
чот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – 
Скопје се именува Душко Дуковски. 

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

 
Бр. 24-13419/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО 
НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ  

НА АЗИЛ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈУ За сместување на лица баратели на право на 
азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје се 
иманува Александар Максимовски. 

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

 
Бр. 24-13420/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 15 де-

кември 2015 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 

 

1. Маја Ангелова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на основа-

чот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Неготино се именува Јованка Камчева. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ 

 

Бр. 24-13422/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 15 де-

кември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 

 

1. Соња Златкова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Штип. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на основа-

чот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Штип се именува Соња Златкова. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-13423/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 15 де-

кември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар 

за социјална работа Берово, се разрешуваат: 

- Владо Стоиловски и  

- Жаклина Кржовска. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Берово, се именуваат: 

- Драган Мустачки,  

- Руменка Нинчевска и 

- Жаклина Кржовска. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-13425/1 Претседател на Владата 

15 декември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

7. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 

51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 15 де-

кември 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Тетово, се разрешуваат: 

- Роберт Атанасовски  
- Горан Сибиновски и 
- Ивица Ѓорѓески. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Тетово, се именуваат: 

- Злате Ѓорѓески,  
- Перса Ѓорѓеска и  
- Александар Велјановски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-13427/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
8. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Делчево, се разрешуваат: 

- Данка Атанасова,  
- Слобода Јовановска и 
- Дарко Гоцевски. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Делчево, се именуваат: 

- Данка Атанасова,  
- Слобода Јовановска и 
- Дарко Гоцевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-13429/1 Претседател на Владата 

15 декември 2016 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

9. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ВИНИЦА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 
претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална 
работа Виница, се разрешуваат: 

- Методија Кирилов и 
- Магдалена Глигорова. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници на ос-

новачот на ЈУ Центар за социјална работа Виница, се 

именуваат: 
- Даниела Митева Кузмановска и 
- Марија Голчовска – Механџиска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 

Бр. 24-13430/1 Претседател на Владата 
15 декември 2015 година на Република Македонија, 

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

10. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 15 де-
кември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар 

за социјална работа Струга, се разрешуваат: 

- Добрила Бојчиновска и 

- Весна Лазароска. 



5 јануари 2016  Бр. 1 - Стр. 5 

 
 

2. За членови на Управниот одбор - претставници на ос-
новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Струга, се именуваат: 

- Гордана Бицеска и  
- Христијан Васкоски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-13432/1 Претседател на Владата 

15 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
11. 

Врз основа на член 192 став (4) од Законот за служ-
ба во Армијата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 36/10, 23/11, 
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15 и 193/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2015 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. ВОВЕД 
 
Изградбата на станбен простор и субвенционирање 

на дел од трошоците за купување или откуп на стан за 
потребите на активниот воен и цивилен персонал во 
Армијата на Република Македонија, претставува јавен 
интерес од особено значење за проблематиката која се 
однесува на решавање на станбеното прашање на при-
падниците на Армијата.  

На активниот воен и цивилен персонал кој позитив-
но се изјаснил со лично потпишана писмена изјава за 
решавање на станбеното прашање со купување на стан, 
Министерството за одбрана ќе овозможи субвенциони-
рање на дел од трошоците на купување на стан во лич-
на сопственост согласно оваа програма, а врз основа на 
Законот за служба во Армијата во Република Македо-
нија. 

Министерството за одбрана го субвенционира де-
лот од трошоците за купување на стан во лична соп-
ственост и се однесува на: 

- обезбедување на градежно земјиште за изградба 
на станови 

- комунални трошоци кон единиците на локална са-
моуправа 

- изработка на проектна документација за изградба 
на станови 

- плаќање на камата на преостанатиот износ на гра-
дежната вредност утврдена со договорот за купопро-
дажба 

- плаќање на камата на кредитот до износот на раз-
ликата меѓу квадратурата на станот добиен на друг на-
чин под повластени услови, со квадратурата на станот 
до најмногу 70 м2, како и на градежно место или пар-
кинг простор кој се купува согласно оваа Програма. 

Вредноста на становите наменети за продажба по 
метар квадратен на станот се утврдува врз основа на 
градежната цена на целиот објект поделена со нето 
површината на сите станови, корегирана со процент за 

ориентација, процент за катност и коефициент за бал-
кон. Kупувачот е обврзан да уплати 20% од износот на 
име учество од утврдената вредност на станот, a oста-
токот на износот од купопродажната цена купувачот ќе 
го отплаќа на 20 години кон комерцијалните банки кои 
ќе ја кредитираат изведбата на објектите. 

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
2.1.Основни цели на програмата   
 
Цел на оваа програмата е решавање на станбеното 

прашање на активниот воен и цивилен персонал во Ар-
мијата на Република Македонија, а со тоа, ќе придоне-
се за интензивирање на стопанската активност преку 
изградба на станови за припадниците на Армијата на 
Република Македонија, од страна на градежната опера-
тива во земјата. Истовремено се овозможува олеснува-
ње  на условите за решавање на станбеното прашање 
преку продажба на становите по градежна цена на чи-
нење и субвенционирање на комуналните такси, изра-
ботка на проект, а воедно и на каматите за станбените 
кредити. Паралелно се создаваат услови за намалување 
на издатоците од буџетот на Министерството за одбра-
на за субвенционирање на правото на закупнина на 
припадниците на Армијата на Република Македонија 
на кои не им е регулирано станбеното прашање. 

 
2.2. Посебни цели на програмата: 
 
- Подобрување на животниот стандард на припад-

ниците на Армијата на Република Македонија, односно 
подобрување на условите за домување; 

- Реализација на Проектот на Владата на Република 
Македонија „АРМ мој вистински дом“; 

- Утврдување на динамиката на проектирање и 
градба на становите; 

- Утврдување на висината и начинот на субвенцио-
нирање на дел од трошоците при купување или откуп 
на стан на припадниците на Армијата, кои се однесува-
ат на обезбедување на градежно земјиште за изградба 
на планираните станбени единици, висината на кому-
налиите кон општините каде што ќе се гради, изработ-
ка на проектна документација за изградба на становите 
и каматата на износот на градежната вредност утврде-
на во договорот за купопродажба. 

 
3. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕ-

НОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  
 
3.1.Проект „АРМ мој вистински дом“  
 
Министерството за одбрана со Проектот „АРМ мој 

вистински дом“ ќе започне со изградба на згради за ко-
лективно домување во непосредна близина на одбран-
бените комплекси на градежно земјиште како дел од 
истите, во повеќе општини во Република Македонија, 
за кои има интерес од страна на припадниците на Ар-
мијата на Република Македонија, а под услов во истите 
да има постојни гарнизони на Армијата, како што се 
Куманово, Штип, Велес, Прилеп, Кичево, Тетово и 
слично.  

Реализацијата на овој проект се обезбедува со 20% 
учество лични средства од страна на припадниците на 
Армијата, финансиски средства на деловни банки кои 
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го поддржуваат субвенционирањето на дел од трошо-
ците, како и средства од Буџетот на Министерството за 
одбрана наменети за субвенционирање. 

 
3.1.1 Обезбедување на градежно земјиште 
 
Целокупниот концепт за изградба на станови на 

припадниците на Армијата на Република Македонија 
се темели на два основи: 

- земјиште на кое Министерството за одбрана има 
право на користење  и е во владение на Армијата на Ре-
публика Македонија и истото се користи за службени 
потреби во рамки на одбраната и безбедноста на држа-
вата; 

- намалување на големи фискални импликации по 
буџетот на Министерството за одбрана по основ испла-
та на надоместоци за закупнини, транспорт или одвоен 
живот на припадниците на Армијата на Република Ма-
кедонија. 

Изведбата на објектите се реализира од три извори 
на средства: 

- лични средства на припадниците на Армијата на 
Република Македонија; 

- средства од кредитирање од страна на комерцијал-
ните банки; 

- средства од буџетот на Министерството за од-
брана. 

Продажбата на станбениот простор подлежи на 

субвенционирани улови, а деловниот простор ќе се от-

туѓува под пазарни услови и согласно позитивните 

прописи на Република Македонија. 

Субвенционирањето од буџетот на Министерството 

за одбрана се однесува на: 

- обезбедување на градежно земјиште; 

- изработка на планска и проектна документација; 

- исплата на надоместок за комуналии; 

- исплата на трошоци за управни постапки за обез-

бедување на градежна  документација и 

- исплата на камати за станбените кредити на при-

падниците. 

Висината на станбените кредити е дирекно зависна 

од постигнатата градежна цена и надоместоците за 

приклучок на објектите на топлинско и електро напоју-

вање, врз база на кои се формира продажната цена. 

Во 2016 година, ќе се реализираат буџетски сред-

ства за изработка на планска и проектна документа-

ција, исплата на надоместок за комуналии и исплата на 

трошоци за управни постапки за обезбедување на гра-

дежна документација. 

Во 2016 година во поглед на процесот на изработка 

на планска и проектна документација се планира изра-

ботка на АУП за Г.П. 5.8. и проектна документација за 

објектите 7.1.2, 7.1.4, 7.2.2, и 7.2.3, односно за 4 типски 

станбени објекти, согласно условите на АУП за Г.П. 

7.1, и 7.2 кои се веќе во сила. 

 

3.1.2.Динамика на изведба на објекти 

 

Изведбата и предавањето во употреба на објектите, 

за секој објект одделно се предвидува за период од 18 

месеци од почеток на градба, а согласно потребите на 

персоналот на Армијата на Република Македонија. 

Изготвена е планска документација за локалитетот 
северен дел од касарната Илинден во Скопје, на кој ле-
жат четири градежни парцели ГП 7.1, ГП 7.2, ГП 7.3 и 
ГП 5.8. 

Почетокот на градбата на првиот објект 7.2.1 е пла-
ниран во текот на месец јануари 2016 година, а остана-
тите 2 објекти 7.2.2 и 7.2.3 започнувајќи од месец јуни 
2016 година. 

Наведените објекти е предвидено да содржат стан-
бен и деловен простор со гаражи и подрумски просто-
рии,  а објектот 7.2.1 е предвиден да содржи и деловен 
простор. Станбениот простор е планиран како засебни 
станбени единици од четири типа и тоа еднособни од 
околу 35м2, двособни од околу 55м2, трособни од  око-
лу 70м2 и четворособни од околу 90м2. Деловниот 
простор ќе се изведува во секое ГП во по еден објект, 
со цел обезбедување на функционална целина на цели-
от комплекс на станбените објекти.  

Согласно планираното, во текот на 2016 година во 
јануари ќе започне изградба на објект 7.2.1. со бруто 
развиена површина домување 3104 м2 и деловен прос-
тор 314 м2, во кој влегуваат 32 станбени единици, по 8 
од секој тип со околу 35м2, 55м2, 70м2 и 90м2. Негова-
та целосна изградба и пуштање во употреба е планира-
на за текот на јуни 2017 година. 

На останатите два објекти од Г.П. 7.2., кои се пла-
нирани за почеток со градба во текот на јуни 2016 го-
дина, ќе се изведат дополнителни 75 станбени еди-
ници, кои се планира да бидат пуштени во употреба во 
текот на декември 2017 година. 

Сублимирано во текот на 2016 година ќе започне 
изградба на околу 107 станбени единици со вкупна 
бруто површина од 10.000м2 и придружен деловен 
простор со вкупна бруто површина од 314м2.  

Изведбата на останатите два објекти од Г.П. 7.1., е 
планирана да започне во текот на 2018/2019 година, 
согласно укажани потреби и расположливите буџетски 
средства. За објектите кои се предвидени во рамки на 
Г.П. 7.3, а тоа се 7.3.1, 7.3.2 и 7.3.3 ќе се пристапи кон 
изведба по отстранувањето на појавените дивоградби и 
завршување на постапката за обезбедување на долгот-
раен закуп без надоместок на конкретното градежно 
земјиште. 

 
3.1.3.Откуп на станбени единици со кои распола-

га Министерството за одбрана 
 
Остварувањето на правото на откуп ќе отпочне во 

втората половина на 2016 година, со поднесување на 

писмено барање и лично потпишана писмена изјава за 

решавање на станбеното прашање со откуп на стан, од 

страна на активниот воен и цивилен персонал, кој ко-

ристи станбена единица со која располага Министер-

ството за одбрана врз основа на акт на надлежен орган.  

Министерството за одбрана ќе има фискални им-

пликации за спроведување на постапка за избор на ов-

ластен проценител во првата половина на 2016 година, 

додека уплата на 20% лични средства учество се очеку-

ва да започне во втората половина на 2016 година по 

обезбедување на потребната проценка.  

Министерството за одбрана ја субвенционира кама-

тата за откуп на стан само во висина на кредитот за 

стан до најмногу 70 м2.  
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Во однос на 20 (дваесет) станбени единици, со кои 

располага Министерството за одбрана, се субвенцио-

нираат само 15 (петнаесет) станбени единици, од при-

чина што 5 (пет) станбени единици се користат од 

страна на лица на кои им престанала службата во Ар-

мијата по основ на пензионирање и кои правото на от-

куп, согласно одредбите од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија, можат да го остварат 

без субвенционирање.  

Средствата од продажбата на 20 (дваесет) станбени 

единици е приход на Буџетот на Република Македо-

нија. 

 

4. ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕЛАИЗАЦИЈА НА 

СТАНБЕНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

 

Реализацијата на станбеното обезбедување во 2016 

година, ќе има фискални импликации по однос на: 

- лични средства на припадниците на Армијата на 

Република Македонија; 

- средства од кредитирање од страна на комерцијал-

ните банки; 

- средства од буџетот на Министерството за од-

брана. 

Во поглед на фискалните импликации по буџетот 

на Министерството за одбрана, истите се по основ на: 

- обезбедување на градежно земјиште за изградба 

на станови; 

- комунални трошоци кон единиците на локалната 

самоуправа;  

- изработка на проектна документација за изградба 

на станови; 

- плаќање на камата на преостанатиот износ на гра-

дежната вредност утврдена во договорот за купопро-

дажба и  

- плаќање на каматата на кредитот до износот на 

разликата меѓу квадратурата на станот добиен на друг 

начин под повластени услови, со квадратурата на ста-

нот до најмногу 70 м2, како и на гаражното место или 

паркинг простор. 

Во фискалните импликации за овој период, опфате-

ни се следните  трошоци: 

 

Р.бр. Опис на расходи на товар на 

буџетот на Министерство за 

одбрана 

 

Износ во  

денари 

1. Проектирање 3.300.000 

2. Комунални трошоци кон еди-

ници на локална самоуправа 18.200.000 

3. Камати 2.500.000 

 Вкупно  24.000.000 

А. Градежното земјиште е обезбедено по основ на 
долготраен закуп без надоместок, по што нема фискал-
ни импликации. 

Б. Исплатата на надоместокот за инфраструктурни 
приклучоци – комуналии на Град Скопје и Општина 
Карпош е предвидена на начин 30% од вкупен износ 
прва рата, а остатокот на 23 месечни рати. Во текот на 
2015 година за објектот 7.2.1. исплатена е првата рата 
од 4.900.000,00 денари, а во текот на 2016 година за 12 
рати ќе се исплатат дополнително вкупно 5.900.000,00 
денари. Поради планираниот почеток на градба во те-
кот на јуни 2016 година на уште 2 објекти од Г.П. 7.2., 
ќе се исплатат дополнителни 9.800.000,00 денари за 
прва рата и дополнителни 2.500.000,00 денари за пет 
рати, или вкупниот износ по овој основ ќе биде апрок-
симативно 18.200.000,00 денари. 

В. Во текот на 2016 година во поглед на изработка 
на проектна документација за изградба на станови се 
планира изработка на АУП за Г.П. 5.8. и проектна до-
кументација за објектите 7.1.2, 7.1.4, 7.2.2, и 7.2.3, од-
носно за 4 типски станбени објекти, согласно условите 
на АУП за Г.П. 7.1, и 7.2, вкупните фискални имплика-
ции ги поднесува Министерството за одбрана и соглас-
но потребата да бидат проектирани бруто станбена 
површина од околу 13.800м2 и изготвување на планска 
документација за Г.П. 5.8, истите изнесуваат 
3.000.000,00 денари. За исплата на трошоци за обезбе-
дување на градежна документација се предвидуваат 
300.000,00 денари. 

Г. Начинот на исплата на каматите на реализирани-
те средства од кредити од комерцијалните банки пре-
дизвикува фискални импликации во текот на 2016 го-
дина. Од предвидените 125.000.000,00 денари за из-
градба на еден објект 7.2.1., 20% претставуваат учество 
на купувачите на становите во износ од 25.000.000,00 
денари, Министерството за одбрана обезбедува 
12.500.000,00 денари за деловен простор, а останатите 
87.500.000,00 денари се кредити. Објектот 7.2.1. ќе би-
де изведен во 80% од предвидена динамика, вкупно ќе 
се исплатат 100.000.000,00 денари од кои 25.000.000,00 
од купувачите и 75.000.000,00 денари реализација на 
кредитни средства.  

Во текот на 2016 година исплатата на 6 месечни ра-
ти по основ на камати  ќе предизвика фискални импли-
кации во износ од 2.500.000,00 денари.  

Вкупните фискални импликации по буџетот на Ми-
нистерството за одбрана за 2016 година за реализација 
на станбеното обезбедување се планирани на ниво од 
24.000.000,00 денари.  

 

4.1. Откуп на станбени единици со кои располага 

Министерството за одбрана 

 

Очекувани приходи по основ на откуп на 20 станбе-

ни единици со кои располага Министерството за од-

брана, се: 

- Приходи по основ на 20% учество, со планирана 

реализација од август 2016 година, на износ од 

9.600.000 денари 

- Приходи по основ на уплата на главница на 240 

рати – во 2016 година се планирани на износ од 

640.000 денари, а во 2017 и 2018 година на износ од 

1.900.000 денари 



 Стр. 8 - Бр. 1                                                                               5 јануари 2016 
 

Средствата од продажбата на 20 (дваесет) станбени 
единици е приход на Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
5. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Спроведувањето на оваа програма го следи Минис-

терството за одбрана. 
 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-12469/1 Претседател на Владата 

29 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

12. 
Врз основа на член 88 став 1 точка г) и член 184 

точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“  број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 
и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, постапувајќи по барањето на 
Македонската Берза АД Скопје број УП1 08-151 од 
11.11.2015 година, на седницата одржана на 28.12.2015 
година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за 

поднесување на апликација од Македонска берза АД 
Скопје до друштвото СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје за 
стекнување статус берза-учесник број 02-1324/1 од 
30.10.2015 година, донесена на седницата на Одборот 
на директори на Македонската берза АД Скопје, 
одржана на ден 30.10.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-151 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

13. 
Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, постапувајќи по барањето број 03-5821/1 од 04-
12-2015 година на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје за добивање на согласност на Од-
луката за измени и дополнувања на Правилата за член-
ство на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје, на седницата одржана на ден 28-12-2015 го-
дина донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Правилата за членство на Централ-

ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 

02-5758/1 од 01-12-2015 година, донесена на седницата 

на Одборот на директори на Централниот депозитар за 

хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 01-12-

2015 година. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-

тии од вредност АД Скопје да ги изврши следните из-

мени во Одлуката за измени и дополнувања на Прави-

лата за членство на Централниот депозитар за хартии 

од вредност АД Скопје број 02-5758/1 од 01-12-2015 

година: 

- во член 16 со кој се воведуваат нов член 21, во 

став 2 алинеја 4 и нов член 25 во алинеја 1 да изврши 

усогласување со Законот за инвестициски фондови 

(„Службен весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 

24/2011, 188/2013 и 145/2015), односно зборот “дирек-

тор” да го замени со зборовите: “членови на управниот 

одбор, односно извршни членови на одборот на дирек-

тори”; 

- во член 16, со кој се воведува нов член 23, во став 

1 алинеја 1, зборовите: “со хартии од вредност” да се 

избришат и да се додадат зборовите: “која вклучува ра-

боти на управување со средства за сметка на индивиду-

ален клиент - сопственик на портфолио”; 

- член 16, со кој се воведува нов член 25, во алинеја 

5 да се дополни со зборовите: “односно на согласноста 

за именување на членови на управниот одбор, односно 

извршни членови на одборот на директори од Комиси-

јата за хартии од вредност во членката на Депозита-

рот”; 

- во членот 16, со кој се воведува нов член 26, во 

алинеја 5, зборовите: “согласно Законот за хартии од 

вредност” да се заменат со зборовите: “согласно Зако-

нот за инвестициски фондови”; 

- во членот 16, со кој се воведува нов член 26, во 

алинеја 6, да се избришат зборовите: “согласно Законот 

за хартии од вредност”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македониј“. 
 

Бр. УП1 08-158 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

14. 

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија, постапувајќи по барањето број 03-5821/1 од 04-

12-2015 година на Централниот депозитар за хартии од 

вредност АД Скопје за добивање на согласност на Од-

луката за измени и дополнувања на Правилата за рабо-

та на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 

Скопје, на седницата одржана на ден 28-12-2015 годи-

на донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Правилата за работа на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-
5759/1 од 01-12-2015 година, донесена на седницата на 
Одборот на директори на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 01-12-
2015 година. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје  да го усогласи член 6 од 
Одлуката со Законот за инвестициски фондови (Служ-
бен весник на РМ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 
188/2013 и 145/2015), односно зборовите “дозвола за 
управување со портфолио на хартии од вредност изда-
дена од Комисијата” да ги замени со зборовите “дозво-
ла за работа од Комисијата, која вклучува работи на 
управување со средства за сметка на индивидуален 
клиент - сопственик на портфолио”. 

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

 
Бр. УП1 08-159 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

15. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 1 точка 4 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), како и член 28 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 
33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друш-
тво за производство на електрична енергија ПЕЛАГО-
НИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола до Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, за из-
давање на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на 31.12.2015 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-

тола, со седиште на седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди 

Битола, му се издава  лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од био-

гасна електро централа „Породин“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од биогасна електро централа во 

Општина Битола.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15),  ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одоб-
рението за градење, ќе достави извештај за извршен 
технички преглед од надзорен инженер со кој овој 
енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-104/15  

31 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

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

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди Битола 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 260.01.1/15 
 
4. Број на деловниот субјект – 6873731 
 
5. Единствен даночен број – 30420130002520 
 
6. 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 „Породин“ на КП 
636/2, КП 638/1, КП 847 и КП 820 во КО Породин, 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. 

 
Прилог 2  
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА 

ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „Породин “  
- број на производни единици (агрегати):............ три 
- проценет животен век...............................40 години 
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- тип, производител и номинални податоци за гене-
раторот: 

· производител ....................................STAMPFORDe 
· тип ………………………………………PE 734-C2e 
· број на генераторски единици...........................три 
· максимална моќност..............................3 x 1063 кW  
·  cosφ………………………………………...........0.8 
· номинална брзина на вртење...................1500 RPM 
· еден генератор за преработка на отпадот....189 кW  
· вкупна инспалирана моќност на излез............3 MW 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
· тип .........................................................трофазен сув 
· преносен однос.....................................0,4 /20 kV/kV 
· моќност................................................3 x 1.600 kVA 
· фреквенција.......................................................50 Hz  

____________ 
16. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“16/11, 
136/11, 79/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и 
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 
78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво 
за трговија со електрична енергија  и гас БИ БИ ЏИ 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на седницата одржана на 
31.12.2015 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за трговија со електрична енергија  и 

гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје - Карпош, 
сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 07-143/15  

31 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија  и гас 

БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ад-
реса ул. Руѓер Бошковиќ бр.13-2/24 Скопје – Карпош 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
31.12.2015 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
31.12.2025 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 259.11.1/15 
 
6. Број на деловниот субјект – 6988032 
 
7. Единствен даночен број – 4057014526818 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и продажба на купувачи во 
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 
целата територија на Република Македонија и стран-
ство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
 Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-
тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 
своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
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Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-

публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 

на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 

заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 

заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите. 

 

12. 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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива. 

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување,   суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
17. 

Врз основа на член 14 од Законот за државни награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2006, 54/2007 и 74/2012), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржана на 
21.12.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ 
 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 
Член 1 

Со овој правилник се врши измена на Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце 
Делчев“. 

 
Член 2 

Во член 24 ставот 3 се менува и гласи: 
„Право на конкурирање имаат дела од еден автор или група автори што се одделно објавени, рецензирани 

и каталогизирани“. 
По ставот 3 се додава став 4 кој гласи: 
„Право на конкурирање немаат остварувања објавени во стручни и научни списанија со импакт фактор, ка-

ко и поглавја или делови од книги“. 
Во член 24 ставот 4 станува став 5 и гласи: 
„За датумот на објавувањето се смета датумот што е објавен во каталогизацијата на публикацијата (ЦИП)“, 

и се бришат зборовите: „односно датумот кога остварувањето е објавено на друг начин“. 
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од 1.1.2016 година. 
 

Бр.16-19387/1   Претседател на Одборот 
29 декември 2015 година   за доделување на наградата 

Скопје   „Гоце Делчев“, 
   акад. Владо Камбовски, с.р. 
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