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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5417. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА, СО  

СЕДИШТЕ ВО ДАБЛИН 
 

Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-
лат во Ирска, со седиште во Даблин. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

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

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

 
Бр. 127/1 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5418. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

ЗА 2014 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШ-

ТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2014 ГОДИНА НА АК-

ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА 

МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 

СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

за 2014 година  и Финансискиот извештај за работење-
то за 2014 година на Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија, Електрани на Македо-
нија, во државна сопственост, Скопје, усвоени од 
Управниот одбор со УО бр.02-1304/386/2.1 и УО бр.02-
1304/386/2 од 27.2.2015 година на ова акционерско 

друштво, на седницата, одржана на 27.2.2015 година. 

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

 
Бр. 42-10906/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5419. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕ-
ТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ЕЛЕКТРАНИ НА  МАКЕДОНИЈА,  ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за остварените резултати од работењето на Акционер-
ското друштво за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, за 2014 година усвоен од Управниот одбор со 
УО бр.02-3706/410/4, на седницата, одржана на 
8.6.2015 година. 

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

 
Бр. 42-10906/2 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5420. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје за 2014 година и тоа: 

- м-р Дејан Бошковски, претседател на Управен одбор. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

 Бр. 42-10906/3 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5421. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија Електрани на Македонија  во 

државна сопственост, Скопје, за 2014 година и тоа: 

- Фатмир Лимани, член на Управен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10906/4 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5422. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

О Д ЛУ К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 2014 година и тоа: 

- Билјана Василева, член на Управен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10906/5 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5423. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2014 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за период од 1.1 до 

31.1.2014 година и тоа: 

- м-р Димитар Танурков, член на Управен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10906/6 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5424. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 

ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 
одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, за период од 1.1 до 
31.01.2014 година и тоа: 

- Славица Бесова, член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-10906/7 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5425. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје за период од 1.1 до 
31.1.2014 година и тоа: 

- Коста Папастеревски, член на Управен одбор. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10906/8 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5426. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија Електрани на Македонија, во 

државна сопственост Скопје, за период од 1.1 до 

31.1.2014 година и тоа: 

- Јасна Иванова Давидовиќ, член на Управен одбор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-10906/9 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5427. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 

ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Управниот 
одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, за период од 1.2 до 
9.5.2014 година и тоа: 

- Благоја Деспотовски, член на Управен одбор. 
 

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

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

 

Бр. 42-10906/10 Заменик на претседателот 
6 ноември 2015 година на Владата на Република 

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

__________ 

5428. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, за период од 1.2 до 

31.12.2014 година и тоа: 
- м-р Александар Пауноски, член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-10906/11 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5429. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје за период од 1.2 до 
31.12.2014 година и тоа: 

- Гордана Димитриеска Кочоска, член на Управен 
одбор.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10906/12 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5430. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Управниот 

одбор на Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија Електрани на Македонија во 
државна сопственост, Скопје за период од 1.2 до 
31.12.2014 година и тоа: 

- м-р Анита Стамнова, член на Управен одбор.  
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-10906/13 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5431. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија Електрани на Маке-

донија, во државна сопственост, Скопје за период од 

30.1 до 31.12.2014 година  и тоа: 

- д-р Ристо Ачкоски, претседател на Надзорен од-

бор.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-10906/14 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5432. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-

ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
1.1 до 31.12.2014 година  и тоа: 

- м-р Донка Марковска, член на Надзорен одбор 
(независен).  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10906/15 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5433. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 
седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-
НИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
21.10 до 31.12.2014 година  и тоа: 

- Ивана Николиќ, член на Надзорен одбор (независен).  
 

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

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

 
Бр. 42-10906/16 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5434. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 
седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
1.1 до 30.1.2014 година и тоа: 

- Лазо Матовски, член на Надзорен одбор.  
 

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

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

 
Бр. 42-10906/17 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5435. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 
седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-
НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
1.1 до 31.12.2014 година и тоа: 

- м-р Светлана Биловска, член на Надзорен одбор. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-10906/18 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5436. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија Електрани на Маке-

донија, во државна сопственост, Скопје за период од 

1.1 до 31.12.2014 година и тоа: 

- Сефедин Халити, член на Надзорен одбор.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 42-10906/19 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5437. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-

тво за производство на електрична енергија Електрани 

на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 

седницата, одржана на 6.11.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 
Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
30.01 до 31.12.2014 година и тоа: 

- м-р Климент Наумоски,  член на Надзорен одбор.  
 

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

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

 
Бр. 42-10906/20 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5438. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Акционерското друш-
тво за производство на електрична енергија Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје на сед-
ницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-
НИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работењето на член на 

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за про-
изводство на електрична енергија Електрани на Маке-
донија, во државна сопственост, Скопје за период од 
30.1 до 31.12.2014 година  и тоа: 

- Дончо Коевски, член на Надзорен одбор.  
 

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

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

 
 
Бр. 42-10906/21 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5439. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

                                                            

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА  MИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за транспорт и 

врски се даваат на трајно користење, без надомест, 

недвижни ствари – објекти со вкупна површина од 

1.970 м2, кои се наоѓаат на улица „М. Тито“, на КП 

16702/1, КО Битола 3, запишани во Имотен лист 

бр.10303, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда бр. 1, намена на зграда: лоѓии, балкони и 

тераси, влез 1, кат 1, со површина од 46 м2, 

-  зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато 

стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434 м2, 

-  зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато 

стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133 м2, 

-  зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато 

стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143 м2, 

- зграда бр. 1, намена на зграда: помошни просто-

рии, влез 1, кат ПО, со површина од 209 м2, 

-  зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато 

стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414 м2, 

- зграда бр. 2, намена на зграда: помошни просто-

рии, влез 1, кат ПО, со површина од 72 м2, 

- зграда бр. 2, намена на зграда: зграда за ССНО и 

општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина 

од 477 м2 и 

- зграда бр. 3, намена на зграда: помошни згради, 

влез 1, кат ПР, со површина од 42 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11149/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

5440. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15 и 173/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ  НА МРЕЖАТА НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на мрежата на јавните 

установи за социјална заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.67/13), во член 2, став 1, во 

точката 6 по зборот „проблеми“ се додаваат зборовите: 

„и нарушено поведение“. 

 

Член 2 

Во член 3 став 1 по точката 3 се додава нова точка 4 

која гласи: 

„4. ЈОУ за социјална заштита на стари лица „Д-р 

Иван Влашки“ - Берово“. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-11313/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

5441. 

Врз основа на член 47 став (4) од Законот за водос-

топанство („Службен весник на Република Македонија 

бр.51/2015 и 193/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА  

ВОДОСТОПАНСТВО ВС „ПРЕСПА“ РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува работењето на Водосто-

панство ВС „Преспа“ со седиште во општина Ресен. 

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

имотот, опремата, средствата за работа и другите сред-

ства, архивата, документацијата, вработените, правата 

и обврските на Водостопанство ВС „Преспа“ – Ресен 

ги презема Aкционерско друштво во државна сопстве-

ност АД Водостопанство на Република Македонија. 

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11373/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5442. 

Врз основа на член 18 став 1 од Закон за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост („Службен весник 

на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на  6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЗДРАВСТВО 

     

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за здравство му 

се даваат на трајно користење без надомест недвижни-

те ствари - објекти кои се наоѓаат на КПбр.2553, дел 1, 

евидентирани во Имотен лист бр.102694 од 04.11.2015-

година, катастарска општина Охрид 4, сопственост на 

Република Македонија и тоа:  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 295м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 79м2,   

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 62м2,   

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ЛФ со површина од 9м2,   

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел А со површина од 214м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ПП со површина од 54м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 23м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од  77м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.1, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 99м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 250м2 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 43м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 66м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 90м2, 
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- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.2, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 44м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.3, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 738м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.3, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Б со површина од 382м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.3, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 733м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.3, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 954м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 495м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 204м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 49м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ЛФ со површина од 9м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ПП со површина од 267м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 95м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 560м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 20м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 371м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ПП со површина од 263м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К2, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 91м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К2, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 561м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К2, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 20м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К2, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 372м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К2, број 1, намена на 

посебен дел ПП со површина од 522м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ДПД со површина од 488м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ДП со површина од 28м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ХС со површина од 17м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел Х со површина од 352м2, 

КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел А со површина од 134м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.4, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ПП со површина од 59м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 175м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 23м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ЛФ со површина од 21м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 175м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 19м2 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ДПД со површина од 178м2,  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.5, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ХС со површина од 18м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 1225м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 49м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ХС со површина од 97м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 480м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ЛФ со површина од 11м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ПП со површина од 14м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 1314м2, 
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- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел А со површина од 57м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ХС со површина од 54м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел ДП со површина од 46м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат К1, број 1, намена на 

посебен дел Х со површина од 387м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ДПД со површина од 714м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел Х со површина од 124м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ХС со површина од 38м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел  А со површина од 57м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.6, 

намена на зграда В2-4, влез 1, кат МА, број 1, намена 

на посебен дел ПП со површина од 90м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.7, 

намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 69м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.7, 

намена на зграда A5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ДПД со површина од 117м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.8, 

намена на зграда Е13, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел ТС1 со површина од 38м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.9, 

намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел П со површина од 9м2,  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.10, 

намена на зграда А3-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел П со површина од 204м2,   

 - КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда 

бр.11, намена на зграда А5-1, влез 1, кат ПР, број 1, на-

мена на посебен дел  П со површина од  20м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.11, 

намена на зграда А5-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел Г со површина од 165м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.12, 

намена на зграда А5-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  8м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Гоце Делчев бб, зграда бр.13, 

намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  ДПД со површина од  20м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.13, на-

мена на зграда А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  11м2,   

 - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.14, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  17м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.15, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  10м2,   

 - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.15, на-

мена на зграда А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  10м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.16, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  ДП со површина од  7м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.16, на-

мена на зграда А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  ДП со површина од  6м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.17, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  51м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.18, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  Х со површина од  50м2,   

  - КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.19, на-

мена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел  П со површина од  6м2,   

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.20, наме-

на на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  39м2,  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.20, наме-

на на зграда А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  122м2, 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.20, наме-

на на зграда А5-4, влез 3, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  6м2,  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.21, наме-

на на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  65м2,  

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.21, наме-

на на зграда А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  14м2 и 

- КПбр.2553, дел 1, ул.Патерица, зграда бр.22, наме-

на на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на по-

себен дел  П со површина од  16м2. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11362/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 14 - Бр. 198                                                                                    12 ноември 2015 
 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 63/07, 187/13 и 43/14 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 го-
дина, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  
НА ПРОЕКТИ  ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2015 ГОДИНА 

   
Член 1 

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15) во член 1 износот „71.350.300,00“ се заменува со 
износoт „91.276.253“, а  износот „32.750.200,00“ се заменува со износот „52.676.153,00“. 

   
Член 2 

Во Прилогот на оваа Одлука Листата за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 
година  се менува и гласи: 

 
Листа за финансирање на проекти за развој на  планските региони  во 2015 година 
 

5443. 
 



12 ноември 2015  Бр. 198 - Стр. 15 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.  42-11370/1                                                                                                      Заменик на претседателот  

6 ноември 2015 година                                                                                                на Владата на Република 

     Скопје                                                                                                                            Македонија, 

                                                                                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 



12 ноември 2015  Бр. 198 - Стр. 19 

 
 

5444. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2015 го-
дина, донесе  

    
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОЕКТИ  ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2015 ГОДИНА 

   
Член 1 

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 67/15) во член 1 износот „10.192.900,00" се заменува со изно-
сот  „13.192.900,00", а износот „4.678.600,00" се заменува со износот „7.678.600,00".   

  
Член 2 

Во Прилогот на оваа одлука по Листата за финансирање на проекти за развој на селата во 2015 година, се 
додава  нова Листа број 2 која гласи: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.    
  

       Бр. 42-11371/1 Заменик на претседателот 
 6 ноември 2015 година на Владата на Република 
            Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
   



12 ноември 2015  Бр. 198 - Стр. 21 

 
 

5445. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2015 го-

дина, донесе  

   

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ  

ВО 2015 ГОДИНА 

      

Член 1 

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични раз-

војни потреби во 2015 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 67/15 ) во член 1 износот 

"20.385.800,00" се заменува со износот "26.385.800,00", а износот "9.357.200,00" се заменува со износот 

"15.357.200,00". 

   

Член 2 

Во Прилогот на оваа Одлука по Листата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични 

развојни потреби  во 2015 година, се додава  нова Листа бр. 2 која гласи: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
 

        Бр. 42-11372/1 Заменик на претседателот 
  6 ноември 2015 година на Владата на Република 
             Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 



12 ноември 2015  Бр. 198 - Стр. 23 

 
 

5446. 

Врз основа на член 506 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија Електрани на Ма-

кедонија, во државна сопственост, Скопје на седницата 

одржана на 6.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГО-

ДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИ-

НАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2014  

ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се одобруваат Консолидираната 

годишна сметка и консолидираните финансиски из-

вештаи на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија во 

државна сопственост, Скопје за 2014 година со УО 

бр.02-1992/393/1, усвоени од Управниот одбор на ова 

акционерско друштво, на седницата одржана на 

25.3.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.   

 

Бр. 42-10907/1 Заменик на претседателот 

6 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

5447. 

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 

и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса бр. 42-6024/5 од 29.7.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

118/14), во точката 2, алинејата 2 се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 42-10598/1 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5448. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса бр. 42-6024/6 од 29.7.2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
118/14), во точката 2, алинеите 1 и 4 се бришат. 

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

 
Бр. 42-10599/1 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5449. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА,  
СО СЕДИШТЕ ВО ДАБЛИН 

 
1. Се отповикува Дезмонд О’Мели, од местото По-

чесен конзул на Република Македонија во Ирска, со се-
диште во Даблин. 

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

 
Бр. 126/1 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5450. 
Врз основа на член 114 од Законот 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 и 154/2015), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија постапувајќи по ба-
рањето бр.УП1 08-124 од 14.10.2015 година на седни-
цата одржана на ден 05.11.2015 година го донесе след-
ното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Тони Павловски од Скопје издадена со Решение 

бр.07-502/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хар-

тии од вредност на РМ. 

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони 

Павловски се обновува за период од 5 (пет) години од 

денот на донесувањето на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони 

Павловски престанува да важи и пред истекот на рокот 

утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-

дени со Закон. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-124 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

________ 

5451. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 

15/2015 и 154/2015) Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија постапувајќи по барањето 

бр.УП1 08-125 од 14.10.2015 година на седницата од-

ржана на ден 5.11.2015 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Жарко Атанасовски од Скопје издадена со Ре-

шение бр.07-499/4 од 10.3.2006 година од Комисијата 

за хартии од вредност на РМ. 

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Жар-

ко Атанасовски се обновува за период од 5 (пет) годи-

ни од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Жар-

ко Атанасовски престанува да важи и пред истекот на 

рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 

предвидени со Закон. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-125 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

5452. 

Врз основа на член 1 став 2, член 151 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 

154/2015), член 212 и член 242 став 2 од Законот за оп-

штата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 

38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од 

вредност на РМ постапувајќи по решение на Државна-

та комисија за одлучување во управна постапка и по-

стапка од работен однос во втор степен бр.УП 0810-4 

од 24.9.2015 година на седницата одржана на ден 

5.11.2015 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Тања Поповска од Скопје.  

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Тања Поповска се дава за период од 5 

(пет) години од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Тања Поповска престанува да важи и 

пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-

ние во случаите предвидени со Закон. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-133 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

________ 

5453. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14 

од Законот 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 и 154/2015), член 

137-а став 12 од Законот за инвестициски фондови 

(„Службен весник на РМ” бр. 12/2009, 67/2010, 

24/2011, 188/2013 и 145/2015) и член 68 став 12 од За-

конот за преземање на акционерски друштва („Служ-

бен весник на РМ”  бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014 и 

154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

5.11.2015 година  донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на прек-

ршочниот платен налог се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на прекршочниот платен налог 
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кој овластените лица за спроведување на контрола од-

носно надзор од страна на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија (во натамошниот 

текст: овластени лица), се должни да го издадат на сто-

рителот на прекршокот при спроведување на постапка 

за издавање на прекршочен платен налог (во натамош-

ниот текст: правилник). 

 

Член 2 

За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, овласте-

ните лица за спроведување на контрола односно надзор 

од страна на Комисијата, при констатирање на прекр-

шок се должни на сторителот на прекршокот да му 

предложат постапка за издавање на прекршочен платен 

налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна по-

стапка. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог задолжително содржи 

податоци за сторителот на прекршокот, податоци за 

сторениот прекршок, опис на прекршокот, податоци за 

глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја 

прифати постапката за издавање на прекршочен платен 

налог и правна поука. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог е пропишана со образец 1 ,,Прекршочен платен на-

лог за наплата на глоба на физичко лице“ и со образец 

2 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на 

правно лице“ кои се составен дел на овој Правилник. 

 

Член 4 

Доколку прекршочниот платен налог се издава на 

физичко лице истиот во делот податоци за сторителот 

на прекршокот задолжително содржи: 

- име и презиме на сторителот; 

- единствен матичен број на граѓанинот или број на 

патна исправа и држава доколку се работи за странско 

физичко лице; 

- место на живеење; 

- место и датум на раѓање; 

- занимање; 

- државјанство; 

- број на трансакциска сметка и банка во која се во-

ди трансакциската сметка;  

- адреса на електронско сандаче; 

- назив и седиште на правно лице доколку се работи 

за одговорно лице на правно лице и функција што ја 

врши во тоа правно лице. 

Доколку прекршочниот платен налог се издава на 

правно лице истиот во делот податоци за сторителот на 

прекршокот задолжително содржи: 

- назив на правното лице; 

- седиште на правното лице; 

- матичен број на правното лице; 

- даночен број на правното лице; 

- број на трансакциска сметка и банка во која се во-

ди трансакциската сметка на правното лице; 

- адреса на електронско сандаче на правното лице; 

- одговорно лице во правното лице и функцијата 

која ја врши во тоа правно лице. 

 

Член 5 

Во делот кој се однесува на сторениот прекршок 

прекршочниот платен налог задолжително содржи: 

- ден на сторување на прекршокот; 

- време на сторување на прекршокот; 

- место на сторување на прекршокот; 

- правна квалификација на прекршокот; 

- износот на глобата предвидена со закон. 

 

Член 6 

Во делот кој се однесува на податоци за глобата ко-

ја сторителот треба да ја плати доколку ја прифати по-

стапката за издавање на прекршочен платен налог, 

прекршочниот платен налог задолжително содржи: 

- износот на глобата која сторителот треба да ја 

плати;  

- број на сметката за плаќање; 

- рок за плаќање на глобата. 

 

Член 7 

Правната поука во прекршочниот платен налог за-

должително содржи: 

- напомена дека сторителот на прекршокот кој ќе ја 

плати глобата во определениот рок, ќе плати само по-

ловина од изречената глоба; 

- задолжение дека доколку сторителот ја плати гло-

бата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три) 

дена од денот на извршеното плаќање да достави до 

Комисијата за хартии од вредност доказ за извршената 

уплата; 

- напомена дека доколку сторителот не ја плати 

глобата во определениот рок ќе биде поднесено барање 

за поведување на прекршочна постапка. 

 

Член 8 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за форма и содржина на прек-

ршочен платен налог („Службен весник на РМ“ бр. 

167/2015) од времен карактер. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-1313/3 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА 

5454. 
Согласно член 137 став 6 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014,151/2014 
и 33/2015) и член 18 од Правилникот за енергетска кон-
трола („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.94/2013 и 18/2015), Управниот одбор на Агенцијата 
за енергетика на седницата одржана на 9.11.2015 годи-
на ја донесе следната 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ  
КОНТРОЛОРИ 

 
1. ВОВЕД 

 
Основните елементи на Програмата за усовршува-

ње на енергетски контролори се содржани во членови-
те 20 и 21 и Прилогот 13 од Правилникот за енергетска 
контрола („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 94/2013 и 18/2015). Оваа Програма ги доразработу-
ва и допрецизира основните елементи од Правилникот. 
Според оваа програма треба да се водат: 

- заинтересираните правни лица за спроведување на 
обуки за усовршување при изработка на детален план и 
организација на спроведување на Програмата за усов-
ршување на енергетски контролори, и 

- избраните обучувачи при спроведување на Прог-
рамата за усовршување на енергетски контролори. 

Целта на спроведувањето на оваа програма е да се 
обезбеди континуирано следење на правната рамка од 
областа на енергетската ефикасност и енергетските 
контроли, како и запознавање на овластените енергет-
ски контролори со најновите достигнувања во поглед 
на користените материјали, технологии и постапки за 
подобрување на енергетската ефикасност. Програмата 
за усовршување е конципирана и како платформа за 
размена на искуствата од праксата, согледување на не-
достатоците на системот за спроведување на енергет-
ските контроли во Република Македонија и предлагање 
на подобрувања. Во Програмата за усовршување се 
вклучени и примери на добра пракса од други држави.  

Покрај елементите за кои во оваа Програма е наве-
дено дека треба да се доразработат или прецизираат во 
планот и организацијата на спроведување на обуката за 
усовршување на енергетски контролори кој се подне-
сува заедно со пријавата за обучувач, правното лице 
може да ги доразработува и другите елементи од оваа 
Програма што се дадени во одредена рамка, но притоа 
да не излезе надвор од рамката. 

 
2. БРОЈ НА ОБУКИ 

 
Вкупниот број на обуки што избраните обучувачи 

може да ги спроведуваат во периодот на важност на ре-
шението за избор, односно за време на периодот закој 
обучувачот е овластен да спроведува обуки, не е огра-
ничен. Обучувачите при одредување на фреквенцијата 
на спроведување на обуки за усовршување треба да ги 
имаат предвид одредбите од член 137 став (3) од Зако-
нот за енергетика, согласно кои услов за продолжување 
на важноста на овластувањето, кое е со времетраење од 
3 години, е овластениот енергетски контролор успешно 
да ја заврши обуката за усовршување на енергетски 
контролори. Поради тоа, обучувачите треба да органи-
зираат најмалку една обука за усовршување со цел да 
им овозможат на овластените контролори исполнување 
на наведениот законски услов.  

3. ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОБУКА 
 
Вкупниот број на часови кои обучувачот треба да 

ги реализира е 16. Времетраење на еден час е 45 ми-
нути. 

Времето во кое ќе бидат распоредени часовите го 
одредува обучувачот, при што максималниот број на 
часови што може да се реализираат во рамките на еден 
ден е 8, додека минималниот број часови е 4. При одре-
дување на временскиот интервал за одржување на ча-
совите се земаат предвид професионалните обврски, 
логистичките услови и трошоците поврзани со учество 
на обуката (патување, сместување и слично) на енер-
гетските контролори. 

 
4. ПОГЛАВЈА И ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА  

ЗА УСОВРШУВАЊЕ 
 
Наставните поглавја и теми дадени во оваа точка 

мора да бидат содржани и обработени за време на обу-
ките. Обучувачите го утврдуваат точниот фонд на ча-
сови по поглавје водејќи се од дадениот минимум и 
максимум, како и од вкупниот број на часови за 
обука.Обучувачитеможе да предложат и дополнителни 
теми за обработка, кои што се поврзани со соодветното 
поглавје, но притоа не смее да се надмине вкупниот 
фонд на часови по поглавје и обука. 

Агенцијата за енергетика на својата web локација 
(http://ea.gov.mk/) ќе направи посебна секција во која ќе 
ги прикачи релевантните документи (стратегии, акцис-
ки планови, национални прописи, законодавство на ЕУ 
и други) посочени во оваа програма како теми за обра-
ботка на обуките. Доколку одредени материјали од по-
сочените или од оние што обучувачот ќе ги користи за 
потребите на другите поглавја и теми на обуката не се 
достапни на македонски јазик, тогаш обучувачот треба 
да направи напори истите да бидат преведени и обезбе-
дени на македонски јазик за време на спроведување на 
обуката. 

 
1. Промени на правната рамка за спроведување 

на енергетски контроли (1-3 часа) 
 
1.1. Преглед на новите директиви или измени и до-

полнувања на важечките директиви, како и други прав-
ни извори на Европската унија и други релевантни ме-
ѓународни организации од областа наенергетска ефи-
касност 

1.2. Преглед на новите прописи или измените и до-
полнувањата на важечките прописи од областа на енер-
гетска ефикасност во Република Македонија 

1.3. Осврт на влијанието на променетата правна 
рамка на Европската унија за енергетска ефикасност 
врз законодавството на Република Македонија, со ак-
цент на спроведувањето на енергетските контроли и 
енергетските карактеристики на зградите   

 
2. Искуства од спроведените енергетски контро-

ли на зградите и контролите на системите за греење 
и климатизација во зградите (4-6 часа) 

 
2.1. Анализа на постојната методологијаза спрове-

дување на енергетски контроли 
2.1.1. Осврт врз применетата методологија 
2.1.2. Идентификувани проблемии недостатоци 
2.1.3. Новитети во однос на енергетските каракте-

ристики на зградите и анализата на потрошувачката на 
енергија и вода 

2.1.4. Предлози за подобрување 
2.2. Примери за добра пракса од спроведените енер-

гетски контроли на згради во Република Македонијаи 
во други држави 



 Стр. 32 - Бр. 198                                                                                    12 ноември 2015 
 

www.slvesnik.com.mk                          contact@slvesnik.com.mk 
 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

     

2.3. Примери за добра пракса од спроведените кон-
троли на системите за греење и системите за климати-
зација во зградите во Република Македонија и во други 
држави 

 
3. Искуства од спроведените надзори над испол-

нувањето на обврските за спроведување на енергет-
ски контроли и работата на енергетските контроло-
ри (2-4 часа) 

 
3.1. Извештај за надзорот над исполнувањето на об-

врските на спроведувањето на енергетските контроли 
3.2. Извештај за надзор на работата на енергетските 

контролори 
3.3. Прецизноста и точноста на податоците во из-

вештаите за спроведените енергетски контроли 
3.4. Прашања за етиката во работата 
 
4. Иновативни решенија за подобрување на 

енергетската ефикасност и унапредување на спро-
ведувањето на енергетските контроли (6-8 часа) 

 
4.1. Нови материјали, технологии и пристапи за по-

добрување на енергетската ефикасноство зградите и 
нивна примена 

      4.2. Новините во однос на мерките за подобрување 
на енергетска ефикасност на зградите наведени во точ-
ката 4.2. од поглавјата и темите дадени во Програмата 
за обука за енергетски контролори  

4.3. Компјутерски програми за поддршка на спрове-
дувањето на енергетските контроли, односно демон-
страција на ажурирана верзија на софтверска алатка во 
однос на референтни вредности, методологија за прес-
метка, модули, функционалности и слично   

4.4. Примери за добра пракса и пренос на искуства 
и знаења од други европски земји. 

 
5. ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА 

 
Оваа Програма за усовршувањена енергетски кон-

тролори ќе се применува за период од 3 години смета-
но од денот на нејзиното донесување. 

Оваа Програма за обука може да се менува и допол-
нува во текот на периодот на нејзина важност, при што 
секоја промена се објавува на веб локацијата на 
Агенцијата за енергетика и се доставува до избраните 
обучувачи. 

 
Бр. 02-903/3 Претседател 

9 ноември 2015 година на Управен Одбор, 
Скопје дипл.маш.инг.Илија Андонов,с.р.  
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