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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3425. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 

и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-

седателот на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-

ното лице: 

1. ЕРЏАН МУСТАФА АЛИОВ од с.Коџалија, Ра-

довиш, во траење од 1 година. 

 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. НИКОЛА ПАНДО ТУЉОВ од Скопје, во траење 

од 5 месеци 

2. ЏЕЛАЛ БАРСИА РАКИПИ од Осијек, Републи-

ка Хрватска, во траење од 6 месеци 

3. ИБРАХИМ ЈЕТИШ БАЈРАМИ ЗАЈДИНИ од 

Скопје, во траење од 5 месеци  

4. АДЕМ ИЉМИ ТАНАЛАРИ од с.Рашче, Скопје, 

во траење од 3 месеци 

5. ЕМРАН НЕАД ЌЕРИМИ од Скопје, во траење од 

6 месеци. 

 

III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 08-990/1 Претседател 

6 јули 2015 година на Република Македонија, 

Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3426. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во 

врска со член 6 од Финансискиот договор по Проектот 

„Водоснабдување и одведување отпадни води“, Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

30.6.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 
КОНСУЛТАНТ СОГЛАСНО ФИНАНСИСКИОТ 
ДОГОВОР ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на средствата за анга-

жирање на консултант согласно Финансискиот договор 
по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпад-
ни води („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 154/10), во членот 2, бројот „700.000,00“ се замену-
ва со бројот „1.350.000,00“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5713/2 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3427. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 
44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Битола се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште, сопственост 
на Република Македонија со вкупна површина од 5164 
м2 кое претставува: 

- дел од КП бр. 17579/4 КО Битола со површина од 
466 м2, запишано во Имотен лист бр. 26791, 

- дел од КП бр. 17579/4 КО Битола со површина од 
1584 м2, запишано во Имотен лист бр. 26791 и 

- дел од КП бр. 17579/5 КО Битола со површина од 
3114 м2, запишано во Имотен лист бр. 26791, 

согласно Архитектонско урбанистичкиот проект за 
Г.П. I за изградба на фудбалски стадион со пратечки 
содржини за 9907 гледачи во КП 17579/1, КП 17579/2, 
КП 17579/4 и КП 17579/5 КО Битола дефинирани со 
ДУР за дел од Градскиот спортско рекреативен центар 
бр.1 Битола бр. 30-349/3 од 5.05.2015 година со намена 
спорт и рекреација – Градски стадион. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-5919/1 Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 
42/14, 178/14, 180/14, 51/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.6.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  
СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен простор сопственост на Република Македонија со пра-
во на стопанисување на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопстве-
ност - Скопје и тоа во: 

3428. 
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Член 2 

Се овластува Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - 
Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на деловен 
простор со кој стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје бр. 42-
4941/1 од 15 јуни 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/15). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4941/2                                                                                                            Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година                                                                                                       на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                             Македонија, 
                                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со 
член 5 од Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по До-
говорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 83/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.6.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ 

ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одве-

дување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/10), во членот 1, бројот 
„49.300.000,00“ се заменува со бројот „48.650.000,00“. 

 
Член 2 

Во членот 2 табелата се менува и гласи:  

3429. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-5713/1                                                                                                           Заменик на претседателот 

30 јуни 2015 година                                                                                                      на Владата на Република 
  Скопје                                                                                                                                  Македонија, 
                                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3430. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 70/1992), на седницата одржана 
на 24 јуни 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
 
1. СЕ УКИНУВА член 81 став 4 од Законот за леко-

вите и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 106/2007, 88/2010, 36/2011, 
53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014 и 
43/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Слободан Новачки од Скопје, 
со Решение У.бр.121/2014 од 8 април 2015 година, пове-
де постапка за оценување на уставноста на членот од За-
конот, означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член од Законот со одредбите од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 81 став 4 од Законот за лековите и медицин-
ските помагала, основач на аптека може да биде само 
лице со завршено високо образование од областа на 
фармацијата или трговско друштво во форма на трго-
вец поединец, ДОО или ДООЕЛ чиј основач, односно 
основачи се исклучиво лица со завршено високо обра-
зование од областа на фармацијата. 

5. Според член 8 став 1 алинеите 3 и 7 од Уставот на 
Република Македонија владеењето на правото и слобо-
дата на пазарот и претприемништвото се темелни вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со член 54 став 1 од Уставот е определено дека 
слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-
ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот 
и презема мерки против монополската положба и мо-
нополското однесување на пазарот. Слободата на паза-
рот и претприемништвото можат да се ограничат со за-
кон единствено заради одбраната на Републиката, зачу-
вувањето на природата, животната средина или здрав-
јето на луѓето. 

Според член 58 став 1 од Уставот, сопственоста и 
трудот се основа за управување и учество во одлучува-
њето. 

Законот за лековите и медицинските помагала 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 
147/2013, 164/2013, 27/2014 и 43/2014), ги уредува леко-
вите и медицинските помагала за употреба во хуманата 
медицина, условите и начинот за обезбедување на нив-
ниот квалитет, безбедност и ефикасност, начинот и по-
стапките за нивно производство, испитување, ставање во 
промет, промет, формирање на цени, контрола на квали-
тет, огласување на инспекциски надзор (член 1 став 1). 

Во глава III. 4. Промет со лекови, се содржани од-
редбите (членови 72-82) од Законот кои се однесуваат 
на прометот со лекови на големо и мало. 

Со членот 81 став 1 од Законот е определено дека 
промет на мало со лекови се врши во аптека. 

Со оспорениот член 81 став 4 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала е определено дека основач 
на аптека може да биде само лице со завршено високо 
образование од областа на фармацијата или трговско 
друштво во форма на трговец поединец, ДОО или ДО-
ОЕЛ чиј основач, односно основачи се исклучиво лица 
со завршено високо образование од областа на фарма-
цијата. 

Оспорениот став 4 од член 81 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала е дополнет во овој закон 
со член 5 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за лековите и медицинските помагала („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 27/2014).  

Со оспорениот член 13 став 1 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за лековите и ме-
дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија” број 27/2014), кој е засебен член во овој 
закон, е определено дека одредбата од членот 5 од овој 
закон со која се додаваат два нови става 4 и 5, ќе започ-
не да се применува од 1 септември 2014 година. 

Според ставот 2 од наведениот член, на аптеката 
која нема да ја усогласи структурата на основачите сог-
ласно со одредбата од членот 81 ставови 4 и 5 од овој 
закон, престанува да важи одобрението за промет на 
големо со лекови, односно одобрението за промет на 
мало со лекови. 

Од анализата на оспорениот член 81 став 4 од Зако-
нот, произлегува дека законодавецот уредил кој може 
да биде основач на аптека, а со тоа и кој не може да би-
де основач на аптека.  

Според оспорената законска одредба само лица со 
завршено високо образование од областа на фармација-
та можат да бидат основачи на аптека, а исто и сите 
форми на трговски друштва чии основачи го имаат 
овој вид и степен на образование, исто така можат да 
бидат основачи на аптека. Од ова произлегува дека ос-
новач на аптека не може да биде ниедно друго лице, 
ниту форма на трговските друштва наведени со оспо-
рената законска одредба, чии основачи го немаат усло-
вениот вид и степен на високо образование.  

Според тоа, секое лице не може да биде основач на 
правно лице за вршење промет на мало со лекови-ап-
тека, иако секое лице, кое поседува капитал, има право 
слободно да располага и управува со својот капитал во 
која и да е област (член 3 став 1 точка 37 од Законот за 
трговските друштва). 
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Според Судот, видот и степенот на образованието 
на основачот, претставува ограничување на субјектите 
за слободно настапување на пазарот и претприемниш-
твото, односно давање можност за монопол на осно-
вачките права за дејноста аптека само на одреден круг 
на лица на пазарот, а не на сите кои сакаат, можат и 
имаат капитал да се вклучат на пазарот како основачи 
на правно лице-аптека.  

Имајќи предвид дека основач е секое лице кое вло-
жува капитал при формирање и регистрирање на едно 
правно лице заради настапување на пазарот преку 
вршење на дејност, со детерминирањето кој може да 
биде основач на аптека, се стеснува кругот на субјекти-
те кои ќе можат да основаат аптека, а со тоа и директно 
влијание по однос застапеноста на аптеките на пазарот, 
бидејќи не сите лице со завршено високо образование 
од областа на фармацијата го имаат потребниот капи-
тал, волја и управувачки можности да се јават на паза-
рот како основачи и управувачи на правно лице аптека. 

Правата и обврските на основачот на едно правно 
лице, се различни и не можат да се поистоветат со пра-
вата и обврските на вработените во правно лице, за кои 
со закон се уредуваат условите кои тие треба да ги ис-
полнат како вработени во одредено правно лице, соод-
ветно на дејноста која се врши преку правното лице. 

Пред воведувањето на оспорената законска од-
редба, основач на аптека може да биде секое лице со 
кое и да било образование, со обврска да вработи во 
аптеката лица со соодветна стручна подготовка, како 
што впрочем уредува членот 82 став 1 од Законот, со 
кои се утврдени условите кои треба да ги исполни 
правното лице за вршење на промет на мало со лекови, 
односно аптека, помеѓу кои и да има вработено соодве-
тен број лица со високо образование од областа на фар-
мацијата (постојано присутно во аптеката) и со средно 
образование од областа на фармацијата.  

Суштината на основачот е да вложи капитал и сред-
ства за регистирање на правно лице-аптека, што значи 
неговите својства не можат да се изедначат со лицата 
кои не вложуваат средства туку како вработени вршат 
аптекарска професија, за што со Законот за здравстве-
ната заштита се уредени условите под кои тие можат 
да ја вршат својата професија, меѓу кои и одреден вид 
и степен на образование.  

Основачот на правното лице-аптека, е само лице 
кое вложило капитал за основање на правно лице-ап-
тека, со свои права и обврски кои произлегуваат од 
својството основач, односно лице кое треба да ги обез-
беди сите услови уредени со Законот за непречено, 
квалитетно, професионално вршење на дејноста од 
страна на правното лице, уредени со членот 82 од Зако-
нот (обезбедување соодветни простории, опрема и ка-
дар за промет на мало во согласност со количеството и 
видот на лековите што се ставаат во промет, да има 
вработено соодветен број лица со високо образование 
од областа на фармацијата (постојано присутно во ап-
теката) и со средно образование од областа на фарма-
цијата и други). Според тоа, основачите на аптеките 
кои вложуваат средства заради основање на оваа здрав-
ствена установа, немаат законска обврска да мора нуж-
но и да се вработени во аптеките.  

Во оваа смисла, неспорно е дека не постои забрана 
основач на аптека да биде лице вработено во аптека, 
но, во таков случај основач кој сака да врши аптекар-

ска професија, треба да ги исполни сите услови потреб-
ни за вршење на аптекарска професија (вид и степен на 
образование, полагање на стручни испити и лиценци), 
кое е уредено со член 115 од Законот за здравствена 
заштита.  

При ова Судот, го имаше предвид мислењето од 
предлагачот на Законот, дека со ваквото уредување се 
постигнува позитивен ефект во однос на подигнување-
то на нивото на професионалното управување со апте-

ките од страна на основачите доколку тие се дипломи-
рани фармацевти, односно истото се оправдува со цел-
та да се пресретнат потенцијални опасности што ги но-
си употребата на лекови. Меѓутоа, за таа цел законода-
вецот со член 82 од Законот за лековите и медицински-
те помагала ги уредил условите под кои правно лице 
може да врши промет на мало со лекови односно прав-

ното лице да има вработено соодветен број лица со ви-
соко образование од областа на фармацијата (постојано 
присутно во аптеката) и со средно образование од об-
ласта на фармацијата. Правото на работа на вработени-
те во аптеките е различно од правото на основачот на 
аптеките. Во Законот нема обврска за негово должно 
вработување во аптеката од каде би произлегол непос-

реден контакт со корисниците на аптекарските услуги. 
Оттука, при состојба на уредени услови за вршење 

на оваа дејност, од аспект на простории, опрема, кадар 
и друго, непоседувањето на соодветен вид и степен на 
образование од страна на основачите кои се лица кои 
вложиле средства за вршење на таа дејност, според Су-
дот не може да биде основа за нивно исклучување од 

пазарот.  
Според Судот, со ограничувањето, останати субјек-

ти да не можат да основаат аптека заради непоседува-
ње на бараниот вид и степен на образование, се повре-
дува уставната гаранција на слободата на пазарот и 
претприемништвото и не се обезбедува еднаква правна 
положба на сите субјекти на пазарот, во поглед на сло-
бодното движење на капиталот и слободното уживање 

на сопственоста.  
Воведениот услов за вид и степен на образование 

на основачот на аптека, ја ограничува слободата на 
претприемништвото на основачот, кој во конкретниот 
случај е претприемач, надвор од уставните можности 
за ограничување на слободата на пазарот и претприем-
ништвото, поради што Судот оцени дека оспорениот 

член 81 став 4 од Законот не е во согласност со член 8 
став алинеите 1 и 3, член 9 и член 55 од Уставот. 

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот 
оцени дека оспорениот член 81 став 4 од Законот за ле-
ковите и медицинските помагала, не е во согласност со 
одредбите од Уставот. 

7. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точка-

та 1 од оваа одлука.  
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 121/2014 Претседател 

24 јуни 2015 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија 

 Елена Гошева, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3431. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Чардаклија-2500, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Чардаклија-2500, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Чардаклија-2500. 

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

 
Бр. 0916-10009/1  

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

________ 

3432. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 

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

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Таринци-2500, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Таринци-2500, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Таринци-2500. 

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

 
Бр. 0916-10010/1  

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

3433. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 23.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дражево, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дражево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дражево.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-10147/1  

23 јуни 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

3434. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 23.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Попчево-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Одделението за катастар на 

недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Попчево-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина Попчево-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-10148/1  

23 јуни 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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3435. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.6.2015 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 0916-10149/1  

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

________ 
3436. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.6.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Гајре, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделението за катастар на недвижности Тетово. 

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

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

 
Бр. 0916-10150/1  

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

________ 
3437. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 23.6.2015 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 0916-10151/1  

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

________ 
 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3438. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 45 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 Друштво за трго-
вија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДОО-
ЕЛ Скопје, за менување на лиценца за производство на 
електрична енергија, на седницата одржана на ден 
3.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија издадена со Одлука 
бр. УП1 бр.07-54/14 од 16.6.2014 година, („Службен 
весник на РМ“ бр. 94/2014) Друштво за трговија, про-
изводство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, се менува. 

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

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 Бр. 07-54/14  
3 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија, производство и услуги ФИЛ-

ТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Пар-
тизански одреди бр.70 Б/лок 24 – сутерен Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
16.6.2014 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
16.6.2049 
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5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 183.01.1/14/2/15 
 
6. Број на деловниот субјект – 6788424 
 
7. Единствен даночен број – 4057012517480 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФИЛТЕ-
КО СОЛАР“ на КП бр. 1226/12 КО Демир Капија, Оп-
штина Демир Капија. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул. Партизански одре-
ди бр.70 Б/лок 24 – сутерен Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. 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. 

 

14. 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.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

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;  

3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 
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15. 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, квартални и 
годишни 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 како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. 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. 

 
17. 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, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. 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 Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична 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. 

 
19. 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 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. 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 
 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 
1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „ ФИЛ-

ТЕКО СОЛАР“  со  планирана моќност од 49,75 кW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-
ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 
решение за согласност за приклучување на електродис-
трибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2014 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-  40 години. 
4. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 165 x 300 +1 x 

250 W, 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул 250 pW, Topray Solar  TPS-105S, 
300pW  HANWHA SOLARONE HSL72P6-PB-1-300  ; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 300 Wp / 250 Wp, 
- Напон на модул: 44,9 V, / 37,3 V, 
- Струја на модул: 8.78 A,  /8.77 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – HUAWEI China, SUN 2000; 
- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 
очекувано производство на електрична енергија – 

58,3 MWh –  годишно 
__________ 

3439. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз - из-
воз Кочани за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 03.07.2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз - извоз Кочани, со 
седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.102, Кочани, му се из-
дава решение за стекнување на привремен статус на 
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повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за термоелек-
троцентрала на биомаса „БИО ЕНЕРЏИ“, со планирана 
моќност од 800 kW и со локација нa ул. „Браќа Ставре-
ви“ бб, КП бр.342, ГП 4.01, м.в. Голема Нива, КО Че-
шиново, Општина Чешиново – Облешево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз - из-
воз Кочани, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.102, 
Кочани; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-BM-193; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-
ла на биомаса „БИО ЕНЕРЏИ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa ул. 
Браќа Ставреви бб, КП бр.342, ГП 4.01, м.в. Голема 
Нива, КО Чешиново, Општина Чешиново – Облешево; 

- планирана моќност на електроцентралата: 800 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.000.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 3 години; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

03.07.2018 година. 
3. Термоелектроцентралата на биомаса „БИО 

ЕНЕРЏИ“, со планирана моќност од 800 kW и со лока-
ција нa ул. „Браќа Ставреви“ бб, КП бр.342, ГП 4.01, 
м.в. Голема Нива, КО Чешиново, Општина Чешиново – 
Облешево, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за продолжување на важноста на ова реше-
ние во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 Бр. 08-69/15  
3 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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