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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4459.
Врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, членот 21 став (3) од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, членот 17 од За-
конот за Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 104/2009) и 
Одлуката за утврдување на бројот на потпретседатели-
те на Собранието на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" број 85/14), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
4 септември  2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИ-

ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседател на Собранието на Република 
Македонија се избира

- Рената Дескоска, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4130/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
4460.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и  членовите 118 став 5) и 119 став 1) 
од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на  4 септември 2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија  ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 95/14, 
104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15, 59/15, 
96/15 и 106/15), во точката I потточка  1. Комисија за 
уставни прашања под в) за членови во точките 12, 13, 
14 , 15 и 16 се додаваат зборовите:

„12) Рената Дескоска,
 13) Марјан Даскаловски,
 14) Енес Ибрахим,
 15) Љубомир Јосифовски и
 16) Ален Гeоргијев.“

Под г) за заменици на членовите во точките 12, 13, 
14 , 15 и 16 се додаваат зборовите:

„12) Горан Мисовски,
 13) Милева Ѓоргиева,
 14) Биљана Настеска,
 15) Бетиане Китев и

 16) Миле Андонов.“
Во потточка 2. Законодавно - правна комисија под 

в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборо-
вите:

„10) Соња Мираковска,
 11) Марјан Даскаловски и
 12) Горан Сугарески.“

Под г) за заменици на членовите:во точките 10, 11 и 
12 се додаваат зборовите:

„10) Љубиша Николиќ
 11) Дуфе Кукоски и
 12) Енес Ибрахим.“

Во потточка 3.Комисија за одбрана и безбедност 
под  в) за членови:во точките  10, 11 и 12 се додаваат 
зборовите:

„10) Горан Сугарески
11) Ален Гeоргијев и
12) Марјан Даскаловски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9, 10, 
11 и 12 се додаваат зборовите:

„9) Дуфе Кукоски,
10) Биљана Настеска,
11) Сашо Поцков и
12) Горан Мисовски.“

Во потточка 4.Комисија за политички систем и од-
носи меѓу заедниците под в) за членови во точките 11 и 
12 се додаваат зборовите:

„11) Рената Дескоска и
 12) Енес Ибрахим.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 
12 се додаваат зборовите:

„10) Бетиане Китев,
 11) Петре Шилегов и
 12) Горан Милевски.“
Во потточка 5.Комисија за надворешна политика 

под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат збо-
ровите:

„10) Софија Куновска,
 11) Љубомир Јосифовски и
 12) Хари Локвенец.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 
12 се додаваат зборовите:

„10) Лидија Димова,
 11) Васко Ковачевски и
 12) Томислав Тунтев.“ 

Во потточка  6. Комисија за европски прашања под 
в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборо-
вите:

„10) Лидија Димова,
 11) Стефан Богоев и
 12) Бетиане Китев.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9, 10, 
11 и 12 се додаваат зборовите:

„9) Софија Куновска,
 10) Јагода Шахпаска,
 11) Соња Мираковска и
 12) Љубомир Јосифовски.“

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заш-
тита на слободите и правата на граѓанинот под  в) за 
членови во точките 6, 7 и 8 се додаваат зборовите:

„6) Петре Шилегов,
 7) Благоја Стојановски и
 8) Горан Милевски.“
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Под г) за заменици на членовите во точките 6, 7 и 8 
се додаваат зборовите:

„6) Ален Гeоргијев,
 7) Јулијана Силјановска и
 8) Рената Дескоска.“
Во потточка 8. Комисија за надзор над работата на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и на 
Агенцијата за разузнавање под  а) за претседател се до-
даваат зборовите: „ Хари Локвенец“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат збо-
ровите: „Томислав Тунтев“.

      
Под в) за членови во точката 8 зборовите: „Роза То-

пузова Каревска“ се заменуваат со зборовите: „ Васко 
Ковачевски“.

Под г) за заменици на членовите во точката 8 зборо-
вите: „Љубица Буралиева“ се заменуваат со зборовите: 
„Јован Митрески“.

Во потточка 9. Комисија за надзор над спроведува-
њето на посебната истражна мерка следење на комуни-
кациите од страна на Министерството за внатрешни ра-
боти,  Управата за финансиска полиција, Царинската 
управа и Министерството за одбрана под а) за претседа-
тел се додаваат зборовите: „Горан Мисовски.“

Под б) за заменик на претседателот се додаваат збо-
ровите: „Васко Ковачевски“.

 
Под в) за членови во точката 4  зборовите: „Солза 

Грчева“ се заменуваат со зборовите: „Петре Шилегов“.

Под г) за заменици на членовите во точката 4 зборо-
вите: „Роза Топузова Каревска“ се заменуваат со зборо-
вите:  „Љубиша Николиќ.“

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет  
под а) за претседател се додават зборовите: „Марјанчо 
Николов“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат збо-
ровите: „Миле Андонов“.

Под в) за членови во точките 11 и 12 се додаваат 
зборовите:

„11) Горан Милевски и
 12) Стојко Пауновски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 11 и 12 
се додаваат зборовите:

„11) Јован Митрески и
 12) Васко Ковачевски.“

Во потточка 11. Комисија за економски прашања 
под в) за членови во точките 8, 9 и 10 се додаваат зборо-
вите:

„8) Миле Андонов
 9) Стефан Богоев и
 10) Васко Ковачевски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 
се додаваат зборовите:

„9) Стојко Пауновски и 
10) Марјанчо Николов.“

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство под а) за претседател се додава-
ат зборовите: „Панче Орцев“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат збо-
ровите: „Сашо Поцков“.

Под в) за членови во точките 9 и 10 се додаваат збо-
ровите:

„9) Милева Ѓоргиева и
 10) Мира Стојчевска.“ 

Под г) за заменици на членовите  во точките 9 и 10 
се додаваат зборовите:

„9) Горан Сугарески и
 10) Миле Андонов.“

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и еко-
логија под в) за членови: во точките 8, 9 и 10 се додава-
ат зборовите:

„8) Дуфе Кукоски,
9) Томислав Тунтев и
10) Љубиша Николиќ.“

Под  г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 
се додаваат зборовите:

„9) Благоја Стојановски и
10) Хари Локвенец.“ 

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и 
спорт под в) за членови во точките 11 и 12 се додаваат 
зборовите:

„11) Љубиша Николиќ и
 12) Милева Ѓоргиева“.

Под г) за заменици на членовите во точките  10,11 и 
12  се додаваат зборовите:

„10) Горан Милевски
 11) Рената Дескоска и
 12) Јован Митрески.“ 
 
Во потточка 15. Комисија за култура  под в) за чле-

нови во точката 10 се додаваат зборовите:
„10) Софија Куновска “.

Под г) за заменици на членовите во точките 8, 9 и 
10 се додаваат зборовите:

„8) Стефан Богоев
 9) Соња Мираковска и
10) Лидија Димова“.

Во потточка 16. Комисија за здравство под  а) за 
претседател се додаваат зборовите: „Јагода Шахпаска“.

Под  б) за заменик на претседателот се додаваат збо-
ровите: „Ален Гeоргијев“.

Под в) за членови: во точките 9 и 10 се додаваат збо-
ровите:

„9) Биљана Настеска и
10) Јулијана Силјановска.“

Под г) за заменици на членовите: во точката 10 се 
додаваат зборовите:

„10) Марјанчо Николов.“

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална поли-
тика под  а) за претседател се додаваат зборовите: „Јо-
ван Митрески“.

Под б) за заменик на претседателот се  додаваат збо-
ровите: „Соња Мираковска“.

      
Под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат 

зборовите:
„10) Марјанчо Николов,
11) Јулијана Силјановска и
12) Јагода Шахпаска.“
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Под г) за заменици на членовите во точките 11 и 12  
се додаваат зборовите:

„11) Марјан Даскаловски и
 12) Ален Гeоргијев.“

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа 
под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат збо-
ровите:

„10) Благоја Стојановски,
 11) Дуфе Кукоски и
 12) Сашо Поцков.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 
12 се додаваат зборовите:

„10) Панче Орцев,
 11) Мира Стојчевска и
 12) Марјан Даскаловски.“

Во потточка  19. Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите под в) за членови во точките 8, 9 и 10 
се додаваат зборовите:

„8) Мира Стојчевска,
 9) Соња Мираковска и
10) Биљана Настеска.“ 

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 
се додаваат зборовите:

„9) Милева Ѓоргиева и
 10) Јулијана Силјановска.“ 

Во потточка  20. Комисија за деловнички и ман-
датно-имунитетни прашања под в) за членови: во точ-
ките 7 и 8 се додаваат зборовите:

„7) Панче Орцев и
 8) Петре Шилегов.“

Под г) за заменици на членовите: во точките 7 и 8 
се додаваат зборовите:

„7) Енес Ибрахим и
 8) Сашо Поцков.“

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави  во "Службен весник на Република 
Македонија."

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4131/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
4461.

Врз основа на  членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија ( 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10, 130/10 и 23/13), Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател,  заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрание-

то на Република Македонија ( "Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 75/14 и 23/15), во точката II. 
под а) за членови: во точката 10. се додаваат зборовите: 
„ Горан Мисовски“, во точката 11. се додаваат зборо-
вите: „Горан Сугарески“ и во точката 12 се додаваат 
зборовите: „Стефан Богоев“.

Под б) за заменици членови во точките 10. се дода-
ваат зборовите: „Благоја Стојановски“, во точката 11. 
се додаваат зборовите: „Љубомир Јосифовски“ и во точ-
ката 12. се додаваат зборовите: „Софија Куновска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија."

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4132/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

4462.
Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот  2 од Законот за Комитетот 
за односи меѓу заедниците („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 150/2007), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 септем-
ври 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 

НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕ-
ЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 104/14), во точката I. алинеја 1 во 
точката 6) се додаваат зборовите: „Стојко Пауновски“, 
а во точката 7) се додаваат зборовите: „Благоја Стоја-
новски“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4133/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

4463.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
Национален совет за евроинтеграции ("Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 140/2007 и 91/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИ-

ОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-
претседател, членови и заменици - членови на Нацио-
налниот совет за евроинтеграции ("Службен весник на 
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Република Македонија“ број 100/14, 114/14 и 165/14), 
во точката I., под а) за претседател се додаваат зборо-
вите: „Лидија Димова, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија“.

Под в) за членови во точката 6. се додаваат зборо-
вите: „Васко Ковачевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија“.

Под г) за заменици - членови во точката  5. се дода-
ваат зборовите: „Рената „Дескоска, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија “, а во точката 6. се до-
даваат зборовите: „Петре Шилегов, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4134/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
4464.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 26 став 2 од Законот за Соб-
ранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 104/2009), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 4 
септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџет-
скиот совет на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
104/14), во точка III. Членови на Буџетскиот совет на 
Собранието на Република Македонија, во подточка 8) 
се додаваат зборовите: „Миле Андонов“, а во подточка 
9) се додаваат зборовите „Горан Милевски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4135/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
4465.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 33 ставови 1 и 3 од Законот 
за Собранието на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" број 104/2009), Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 4 септември 2015 година, донесе

                                                          
О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ

I. Во Одлуката за избор на претседател, членови и 
заменици - членови на Советот на Собранискиот канал 
("Службен весник на Република Македонија" број 
104/14), во точката II. За членови на Советот на Собра-

нискиот канал, во потточката 8) се додаваат зборовите: 
„Софија Куновска", во потточката 9) се додаваат зборо-
вите: „Благоја Стојановски" , а во точката 10) се додава-
ат зборовите: „Хари Локвенец".

Во точката III. За заменици - членови на Советот на 
Собранискиот канал: во потточката 8) се додаваат збо-
ровите: „Горан Мисовски", во потточката 9) се додава-
ат зборовите: „Панче Орцев", а во потточката 10) се до-
даваат зборовите: „Дуфе Куковски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4136/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

4466.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО 
СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)

1. Во Одлуката  за  избор на шеф, членови и замени-
ци членови на Делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Сове-
тот на Европа (ПС СЕ) („Службен весник на Република 
Македонија“ број 95/14), во точката 1 под б) за членови 
во алинејата 1 се додаваат зборовите: „Рената Дес-
коска“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата во али-
нејата 2 се додаваат зборовите: “Стефан Богоев“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави  во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                           

Бр. 08 - 4137/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

4467.
Врз основа на членoт 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО 
СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ И СОРАБОТКА  ВО  EВРОПА  (ПС ОБСЕ)

1. Во Одлуката за  избор на шеф, членови и замени-
ци членови на Делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание  на орга-
низацијата за безбедност и соработка во Eвропа (ПС 
ОБСЕ)  („Службен весник на РМ“ број 95/14) во точка-
та 1. под а) за шеф на Делегацијата во алинејата се дода-
ваат зборовите: „Рената Дескоска“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата, во али-
нејата 2 се додаваат зборовите: „Софија Куновска“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                           

Бр. 08-4138/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

________

4468.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број  85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)

1. Во Одлуката за утврдување на составот на Делега-
цијата на Собранието на Република Македонија во Ин-
терпарламентарната унија (ИПУ) („Службен весник на 
Република Македонија“ број 95/14), во точката 2 члено-
ви на Делегацијата, во потточка 3) се додаваат зборо-
вите: „Горан Сугарески“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4139/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4469.
Врз основа на членoт 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИЈАТА  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА 
ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и замени-
ци членови на Делегацијата  на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарната димензија на Цен-
тралноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ) („Службен 
весник на Република Македонија“ број 95/14 и 
51/15),во точката 1 под а) за шеф на Делегацијата зборо-
вите: „Александар Николоски“ се заменуваат со зборо-
вите: „ Јулијана Силјановска“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4140/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

________

4470.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ 
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАР-
НОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА 

ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)

1. Во Одлуката  за избор на шеф, членови и замени-
ци членови на делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Север-
ноатлантската договорна организација (ПС НАТО),( 
„Службен весник на Републиа Македонија“ број 95/14) 
во точката 1, под б) за членови на Делегацијата  во али-
нејата 1 се додаваат зборовите: „Горан Сугарески“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата во али-
нејата 2 се додаваат зборовите: „Дуфе Куковски“.
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2. Оваа одлука  влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                           

Бр. 08-4141/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

________

4471.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 8 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  број 85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 септември 
2015 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕ-
ЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРА-
НИЕ НА МЕДИТЕРАНОТ (ПС НА МЕДИТЕРАНОТ)

1. Во Одлуката за  избор на шеф, членови и замени-
ци членови на Делегацијата  на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Меди-
теранот (ПС на Медитеранот) ( „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 95/14) во точката 1., под б) 
за членови во алинејата 2 се додаваат зборовите: „Енес 
Ибрахим“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
                           

Бр. 08-4142/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

________

4472.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членовите 2 и 9 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број  85/14), Собранието на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на  4 септември 
2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ПРОЦЕ-
СОТ ЗА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

(ПС ПСЈИЕ)

1. Во Одлуката за  утврдување на составот на Деле-
гацијата на Собранието на Република Македонија во 
Парламентарното собрание на Процесот за соработка 

во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ) („Службен весник 
на Република Македонија“ број 95/14), во точката 2. 
Членови на Делегацијата во потточка 2) се додаваат 
зборовите: „Софија Куновска“.

Во точка 3. Заменици членови на Делегацијата во 
потточка 2) се додаваат зборовите: „Љубомир Јосифов-
ски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4143/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

________

4473.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
на Делегација на Собранието на Република Македонија 
во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоци-
јација ("Службен весник на Република Македонија" 
број 88/2004), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 септември 2015 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕ-
НОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГА-
ЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-
датели, членови и заменици - членови на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и асоцијација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
95/14), во точката I.,  под  б) за потпретседатели во али-
нејата 1 се додаваат зборовите: „Лидија Димова“.

Под  в) за членови: во точката 10) се додаваат зборо-
вите „Томислав Тунтев“, во  точката 11) се додаваат 
зборовите: „Горан Милевски“, а во точката 12) се дода-
ваат зборовите: „Петре Шилегов“.

Под в) за заменици - членови: во точката 10) се до-
даваат зборовите: „Соња Мираковска“, во  точката 11) 
се додаваат зборовите: „Јагода Шахпаска“, а во точката 
12) се додаваат зборовите: „Љубиша Николиќ“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4144/1 Претседател
4 септември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4474.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во 
врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.9.2015 година, донесе   

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧИФЛИК ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ЧИФЛИК, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Чиф-
лик, општина Желино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 392273м2, 

ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”.

   Бр. 42-2752/1                                                                                                  Заменик на претседателот
1 септември 2015 година                                                                                         на Владата на Република

       Скопје                                                                                                                       Македонија,
                                                                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4475.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ЗВЕГОР-СТАМЕР“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје му се доделува концеси-
ја за вршење на детални геолошки истражувања на ми-
нералната суровина – јаглен на локалитетот „Звегор-
Стамер“, општина Делчево.

2. Површината на истражниот простор од точката 1 
на оваа одлука изнесува P=4.053750 km2 и е определе-
на со координатни точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, кои се дадени во следната табела:

  
Точка Координата 

            Y
Координата  
       X

Т-1      7.649.250 4.647.000
Т-2 7.651.000 4.647.000
Т-3 7.651.800 4.644.750
Т-4 7.650.200 4.644.750
Т-5 7.649.250 4.646.400

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 
шест години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истра-
жувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални 
суровини и утврдување на рудните резерви на минерал-
ната суровина – јаглен на локалитетот „Звегор-Ста-
мер“, општина Делчево.

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

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања.

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

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

9. Во име на Владата на Република Македонија, до-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

                                                                   
Бр. 42-5649/1 Заменик на претседателот

1 септември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4476.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АК-
ЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 
година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционер-
ско друштво, со Одлука УО бр. 02-2460/1-1 од 
11.5.2015 година.

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

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

Бр. 42-6371/1 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4477.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ 
НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај 

за работењето на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 
2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акцио-
нерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1120/14-3 од 
27.02.2015 година.

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

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

Бр. 42-6371/2 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4478.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје за 2014 година, усвоен 
од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со 
Одлука УО бр. 02-1120/14-1 од 27.2.2015 година.

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

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

Бр. 42-6371/3 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4479.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година и 
тоа:

- Синиша Спасов, претседател на Управен одбор.

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

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

Бр. 42-6371/4 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4480.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА  2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година и 
тоа:

- Катерина Глигорова, 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. 42-6371/5 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4481.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 (за перио-
дот од 1.01.2014 година до 31.01.2014 година) и тоа:

- Михаил Пановски, 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. 42-6371/6 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4482.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и 
тоа:

- Ненад Крстевски, 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. 42-6371/7 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4483.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и 
тоа:

- Сашо Василевски, 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. 42-6371/8 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4484.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и 
тоа:

- Ацо Ристески, 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. 42-6371/9 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4485.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 31.01.2014 година до 31.12.2014 година) и 
тоа:

- Кирил Ачкоски, 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. 42-6371/10 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4486.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 31.01.2014 година до 31.12.2014 година) и 
тоа:

- Ненад Јовановски, 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. 42-6371/11 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4487.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 1.1.2014 година до 31.1.2014 година) и тоа:

- Катерина Шкоро Николиќ, член на Управен од-
бор.

Член 2

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

Бр. 42-6371/12 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4488.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 1.1.2014 година до 12.5.2014 година) и тоа:

- Крсто Мукоски, 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. 42-6371/13 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4489.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Управниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Ма-
кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-
на енергија и управување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за 
периодот од 1.1.2014 година до 31.1.2014 година)и тоа:

- Зоран Тодоровски, 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. 42-6371/14 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4490.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА  НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.1.2014 година до 30.1.2014 година) и 
тоа:

- Константин Цветанов, претседател на Надзорен од-
бор (независен член).

Член 2

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

Бр. 42-6371/15 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4491.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ  СИСТЕМ,  ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ  СКОПЈЕ  ЗА 2014  ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на Маке-
донија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот 
од 1.1.2014 година до 30.1.2014 година) и тоа:

- Наташа Радеска - Крстевска, член 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. 42-6371/16 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4492.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) 
и тоа:

- Ромео Јосифоски, 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. 42-6371/17 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4493.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) 
и тоа:

- Раско Мишкоски, член на Надзорен одбор (незави-
сен член).

Член 2

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

Бр. 42-6371/18 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4494.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕН-
ОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТ-
ЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 7.10.2014 година до 31.12.2014 година) 
и тоа:

- Саша Грујевски, член на Надзорен одбор (незави-
сен член).

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

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

Бр. 42-6371/19 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4495.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖА-
ВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 7.10.2014 година до 31.12.2014 година) 
и тоа:

- Асан Јакупи, 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. 42-6371/20 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4496.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 30.09.2014 година до 31.12.2014 го-
дина) и тоа:

- Игор Лазарев, 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. 42-6371/21 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4497.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.01.2014 година до 30.09.2014 година) 
и тоа:

- Фатмир Лимани, 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. 42-6371/22 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4498.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 30.09.2014 година до 31.12.2014 го-
дина) и тоа:

- Ивана Николиќ, 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. 42-6371/23 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4499.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕ-
НОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВ-
УВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 

ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) 
и тоа:

- Михаил Цветков, 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. 42-6371/24 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4500.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 1.01.2014 година до 31.12.2014 година) 
и тоа:

- Спиро Мавровски, 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. 42-6371/25 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4501.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 30.01.2014 година до 31.12.2014 го-
дина) и тоа:

- Драгослав Рајичиќ, претседател на Надзорен од-
бор (независен член).

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

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

Бр. 42-6371/26 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4502.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Надзорниот 

одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година 
(за периодот од 30.1.2014 година до 31.12.2014 година) 
и тоа:

- Мирко Тодоровски, 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. 42-6371/27 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4503.
Врз основа на член 113 став (1) од Законот за ком-

плементарна и алтернативна медицина („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.25/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
2.9.2015 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР 
ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА - 

ШТИП

Член 1
Со оваа одлука се основа Јавна установа Центар за 

традиционална кинеска медицина - Штип, согласно Зако-
нот за комплементарна и алтернативна медицина 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.25/15). 

Член 2
Седиштето на Јавната установа Центар за традицио-

нална кинеска медицина е во Штип, на ул. „Кежовица“ 
бр. 38. 

Член 3
Дејноста на Јавната установа Центар за традицио-

нална кинеска медицина – Штип е применување на ме-
тоди и постапки од областа на традиционалната кинес-
ка медицина (во натамошниот текст: ТКМ), развој на 
систем на континуирана едукација наменет за непреки-
ната надградба на знаењата, способностите и вештини-
те на ТКМ практичарите,  организирање на обуки за 
стручно усовршување, истражувања за безбедноста и 
ефикасноста на ТКМ методите и постапките, соработка 
со образовни установи од Република Македонија и од 
странство, како и со наставен кадар од Република Маке-
донија и од странство и издавање сертификати за посе-
тените обуки, организација на стручно-научни собири 
(семинари, работилници, школи и слично), воспоставу-
вање на соработка со други установи за комплементар-
на и алтернативна медицина во Република Македонија 
и во странство, вклучување во меѓународниот систем 
на континуирана едукација на ТКМ практичарите, сора-
ботка со меѓународни проекти во областа на ТКМ, 
спроведување на истражувања за безбедноста и ефикас-
носта на методите и постапките на ТКМ со цел да се ут-
врди нивниот ефект врз здравјето на луѓето и дали се 
корисни во сузбивање на симптомите на болестите. 

Член 4
Со денот на уписот во Централниот регистар на Ре-

публика Македонија, во Јавната установа Центар за 
традиционална кинеска медицина - Штип, се преземаат 
лицата кои се упатени на обука или втор циклус студии 
високо образование од областа на традиционалната ки-
неска медицина во универзитетите во Народна Републи-
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ка Кина во рамки на соработката на Владата на Репуб-
лика Македонија и Народна Република Кина.

Член 5
За вршител на должноста директор на Јавната уста-

нова Центар за традиционална кинеска медицина – 
Штип се именува доц. д-р Ленче Николовска.

Член 6
Уписот на Јавната установа Центар за традиционал-

на кинеска медицина - Штип во Централниот регистар 
на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7
Владата на Република Македонија ќе ги именува 

членовите на Управниот одбор на Јавната установа 
Центар за традиционална кинеска медицина – Штип во 
рок од десет дена од денот на уписот во Централниот 
регистар на Република Македонија.

Член 8
Средствата за работа на Јавната установа Центар за 

традиционална кинеска медицина - Штип се обезбеду-
ваат од Буџетот на Република Македонија, сопствени 
приходи од надоместоци, донации и други извори, сог-
ласно закон.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-6394/1 Заменик на претседателот
2 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

4504.
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија’’ бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република 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), Владата на Република Македони-
ја на седница одржана на 1.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС

Член 1
Во Одлуката за основање на ЈПВ Лисиче-Велес 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/01, 
102/11 и 37/12), во членот 3 се додава нов став 2 кој 
гласи: „Паричните средства обезбедени од Република 
Македонија по разни основи како средства за работа и 
развој на Јавното претпријатие се во износ од 
2.932.869.286,00 денари утврдени со состојба на 
31.12.2014 година “.

Член 2

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

Бр. 42-8180/1 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

__________

4505.
Врз основа на член 18 став (4) 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
   ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

 КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за  правда му престанува користење на дел од 
недвижна ствар - деловен простор на ул.Јуриј Гагарин 
бр.15, Скопје и тоа дел од втори кат - канцелариски 
простор со површина од 60,24м2, ходник со површина 
од 28,70м2, помошни скали со површина од 11,5м2, че-
тири заеднички санитарни јазли на втори кат со вкупна 
површина од 13,75м2 и дел од трети кат – канцеларис-
ки простор со површина од 159,80м2,  ходници со пов-
ршина од 41,80м2 и 2,65м2 и четири заеднички санитар-
ни јазли на трети кат со вкупна површина од 15,10м2, 
на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен лист 
број 5210, сопственост на Република Македонија.

                
Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надомест, на Министер-
ството за економија.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
правда и Министерството за економија,  во рок од осум 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

                                                           
Член 4

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

Бр. 42-8277/1 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4506.
Врз основа на член 18 став (4) 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕК-
ТОРАТ ЗА  ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за  правда му престанува користење на дел од 
недвижна ствар - деловен простор на ул.„Јуриј Гага-
рин“ бр.15, Скопје и тоа дел од приземје со површина 
од 25,91 м2, дел од втори кат – канцелариски простор 
со површина од 460,35 м2 и ходници со површина од 
34,65 м2, на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен 
лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

                
Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надоместок, на Министер-
ство за економија - Државен инспекторат за техничка 
инспекција. 

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу  Министерството 
за правда и Министерство за економија - Државен 
инспекторат за техничка инспекција, во рок од осум де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

                                                           
Член 4

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

Бр.42-8278/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4507.
Врз основа на член 18, став (4) 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.78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за  правда му престанува користење на дел од 
недвижна ствар - деловен простор на ул.„Јуриј Гага-

рин“ бр.15, Скопје и тоа дел од приземје со површина 
од 25,91 м2, дел од трети кат – канцелариски простор 
со површина од 159,80 м2 и балкон со површина од 
2,65 м2, на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен 
лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

                
Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надоместок, на Агенција 
за енергетика на Република Македонија. 

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу  Министерството 
за правда и Агенција за енергетика на Република Маке-
донија,  во рок од осум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука.

                                                           
Член 4

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

Бр.42-8279/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4508.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВОТО  ЗА ПРОИЗВОДСТВО  НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА „ЕМК“ ДООЕЛ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ-СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на Друштвото за производство на 
електрична енергија „ЕМК“ ДООЕЛ Мали хидроелек-
трани-Скопје, со седиште во Скопје, булевар „Јане Сан-
дански“2 бр. 113/12, за градежното земјиште во вкупна 
површина од 1692 м2, и тоа:

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - 
Машинска зграда, формирана од:

- КП бр. 473/3 КО Лешница, со површина од 302 
м2,евидентирано во Имотен лист број 90 КО Лешница;

- КП бр. 481/2 КО Лешница, со површина од 150 
м2, евидентирано во Имотен лист број 91 КО Лешница;

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура - 
Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/22 КО Лешница, со површина од 334 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;
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Г.П 1.3: со намена Е1 - комунална инфраструктура - 
Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/20 КО Лешница, со површина од 398 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;

Г.П 1.4: со намена Е1 - комунална инфраструктура - 
Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/19 КО Лешница, со површина од 434 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;

- КП бр. 97/19 КО Лешница, со површина од 74 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 91 КО Лешница;

со намена за изградба на мала хидроелектрана со ре-
ферентен бр.30, на река „Дупница".

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

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

Бр.42-8474/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4509.
Врз основа на член 23 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБ-
ЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ 

ЛАКИ - СТРУМИЦА

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари - oбјек-

ти на детско одморалиште ,,Суви Лаки” – Струмица, 
сопственост на Република Македонија, корисник Ми-
нистерство за труд и социјална политика, евидентира-
ни во Имотен лист број 1505 лист В, Катастарска оп-
штина Русиново, место викано Суви Лаки, лоцирани 
на:

- КП  9506, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 16 м2,

- КП  9512, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 186 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 287 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 325м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 25 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 3 м2,

- КП  9509, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 130 м2,

- КП  9505, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 163 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 406 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 826 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 122 м2,

- КП  9509, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 11 м2,

- КП  9511, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 169 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 302 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 270 м2,

- КП  9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1,  со внат-
решна површина од 29 м2,

- КП  9510, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР,  со внат-
решна површина од 176 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи,  со процене-
та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5 173/2015 од 28.07.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 
на износ од 14.508.105,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 14.508.105,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk .

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија“.

                                                                   
Бр. 42-8503/1 Заменик на претседателот

1 септември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4510.
Врз основа на член 23 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕК-
ТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ МАЛЕШЕВО - 

БЕРОВО

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари - oбјек-

ти на детско одморалиште ,,Малешево” – Берово, соп-
ственост на Република Македонија, корисник Минис-
терство за труд и социјална политика  евидентирани во 
Имотен лист број 5359 лист В, на Катастарска општина 
БЕРОВО-ВОН Г.Р, место викано ЛИНАКО, лоцирани 
на:
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- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, ПР,број 1, СТ, со внатрешна површина 55 м2;

- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 2, ПО-1,број 2, П, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10190, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 29 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1,  ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина  109 
м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ДП, со внатрешна површина 79 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 8 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез32, ПР, број 3,  СТ, со внатрешна површина 21 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,   ПП, со внатрешна површина 9 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 9 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5, ПП, со внатрешна површина 9 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 8 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 8 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,  СТ,  со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 9 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 8 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5,  ПП, со внатрешна површина 9 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 4 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 18 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 19 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 4 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 10 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,  СТ, со внатрешна површина 19 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 3 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2;

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 
влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 11 м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, Кат 1, број 2, ДП, со внатрешна површина 734 
м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, Кат 1, број 2, ПП, со внатрешна површина 98 
м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, Кат 2, број 2, ПП, со внатрешна површина 84 
м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, Кат 1, број 2, ДП, со внатрешна површина 628 
м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ДП, со внатрешна површина 823 м2;

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена ПО, 
влез 1, ПР, број 1,  Г, со внатрешна површина 88 м2;

- КП 10220, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ДП, со внатрешна површина 333 м2;

- КП 10211, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 131 м2;

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 2, ПО-1, број 2, П, со внатрешна површина 178 м2;

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 3, ПО-1, број 3,  П, со внатрешна површина 14 м2;

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 14 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи,  со процене-
та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5 105/2015-3 од 26.6.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 
на износ од 45.129.864,00 денари. 
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Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 45.129.864,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во,,Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр.42-8504/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4511.
Врз основа на член 23 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБ-
ЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ НИКОЛИЌ 

- ДОЈРАН

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари – oбјек-

ти на детско одморалиште „Николиќ” - Дојран, сопстве-
ност на Република Македонија, корисник Министер-
ство за труд и социјална политика, евидентирани во 
ИЛ бр. 394, лист В, лоцирани на КП  1443, дел 0, оп-
штина Николиќ, место викано Бедирци,  и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, помошни површини, со 
внатрешна површина од 319 м2,

- зграда бр.1, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 1159 м2,

- зграда бр.2, влез 1, ПР, помошни површини, со 
внатрешна површина од 5 м2,

- зграда бр.2, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 267 м2,

- зграда бр.2, влез 2, ПР, деловна просторија, со  
внатрешна  површина од 136 м2,

- зграда бр.2, влез 3, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 82 м2,

- зграда бр.2, влез 3, ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12 м2,

- зграда бр.2, влез 4,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 34 м2,

- зграда бр.2, влез 4,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 461 м2,

- зграда бр.3, влез 1,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460 м2,

- зграда бр.3, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19 м2,

- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392 м2,

- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12 м2,

- зграда  бр.4, влез 1,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460 м2,

- зграда  бр.4, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19 м2,

- зграда  бр.4, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392 м2,

- зграда  бр.4, влез 1,ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12 м2,

- зграда  бр.5, влез 1,кат 1 деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460 м2,

- зграда  бр.5, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19 м2, 

- зграда  бр.5, влез 1, ПР,  помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 12 м2,

- зграда  бр.5, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392 м2,

- зграда  бр.6, влез 1, кат 1,  помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 19 м2,

 - зграда  бр.6, влез 1, кат 1, деловна просторија со 
внатрешна  површина од 460 м2,

- зграда  бр.6, влез 1, ПР,деловна просторија,  со 
внатрешна  површина од 392 м2,

- зграда бр.6, влез 1,ПР, помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 12 м2,

- зграда  бр.7, влез 1, ПР, помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 75 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи,  со процене-
та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5 105/15-4 од 15.7.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 
на износ од 20.680.875,60 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 20.680.875,60 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk .

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

 
Бр. 42-8505/1 Заменик на претседателот

1 септември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4512.
Врз основа на член 23 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.9.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ –
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари – објек-

ти на Детско одморалиште ,,Пелистер” – Битола, кои се 
наоѓаат на  КП 347, КО Магарево, запишани во Имотен 
лист бр.36, корисник Министерство за труд и социјал-
на политика, сопственост на  Република Македонија и 
тоа:

- дел 1, зграда 1,  Б5, влез 1, приземје, намена ДП, 
со внатрешна  површина од 755 м2;

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез1,  кат 1, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 962 м2;

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез 1, кат 2, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 1036 м2;

- дел 1 , зграда 1, Б5, влез 1, кат 3, намена ДП, со 
внатрешна  површина од 904 м2;

- дел 1, зграда 1,  Б5, влез 1, кат 4,намена ДП, со 
внатрешна  површина од 736 м2;

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внат-
решна површина од 39м2:

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внат-
решна површина од 25 м2;

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внат-
решна површина од 189 м2;

- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, СУ, намена ДП, со внат-
решна површина од 188 м2;

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внат-
решна површина од 65 м2;

 - дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внат-
решна површина од 297 м2;

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внат-
решна површина од 33 м2;

- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, СУ, намена О, со внат-
решна површина од 240 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи,  со процене-
та вредност, утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5 105/15-1 од 25.6.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 
на износ од 48.646.684,50 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 48.646.684,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр.42-8506/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

4513.
Врз основа на член 23 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

ЃУРИШТЕ – СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари – објек-

ти на детско одморалиште ,,Ѓуриште” – Свети Николе,  
сопственост на Република Македонија, корисник Ми-
нистерство за труд и социјална политика, евидентира-
ни во ИЛ бр.74, лоцирани на КП бр.1955/4, КО Кру-
шица, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 
230 м2;

- зграда 1, влез 1, ХС , со внатрешна површина 23 м2; 
- зграда 1, влез 1 , ПР , со внатрешна површина  230 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 23 м2;
- зграда 2, влез 1, ПР , со внатрешна површина 254  м2;
- зграда 2, влез 1 , СУ , со внатрешна површина 235 м2;
- зграда 2, влез 1,  ПР, со внатрешна површина  59 м2;
- зграда 2, влез 1, ПР , со внатрешна површина  6 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи,  со процене-
та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5 105/2015-2 од 26.6.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 
на износ од 4.468.959,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 4.468.959,00  денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
  Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр.42-8507/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4514.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
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О Д Л У К A
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА „ЕМК" ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ-

СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на Друштвото за производство на 
електрична енергија „ЕМК“ ДООЕЛ Мали хидроелек-
трани-Скопје, со седиште во Скопје, булевар „Јане Сан-
дански“ бр. 113/12, за градежното земјиште во вкупна 
површина од 2746 м2, и тоа:

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - 
Машинска зграда, формирана од:

- КП бр. 48/1 КО Речани Зајашко, со површина од 
151 м2 евидентирано во Имотен лист број 28 КО Реча-
ни Зајашко;

- КП бр. 49/2 КО Речани Зајашко, со површина од 
1423 м2 евидентирано во Имотен лист број 41 КО Реча-
ни Зајашко;

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура - 
Водозафат – формирана од:

- КП бр. 1/3 КО Речани Зајашко, со површина од 
1172 м2 евидентирано во Имотен лист број 41 КО Реча-
ни Зајашко;

со намена за изградба на мала хидроелектрана со ре-
ферентен бр.29, на река „Речанска“.

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

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

Бр.42-8513/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4515.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
  ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
  НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Трговско друштво за производство на 

земјоделски производи ЕКО ОАЗА-САМАНДОВ ДОО 
с.Таринци-Карбинци, на земјоделско земјиште во 
државна сопственост - нива под оранжерии во вкупна 
површина од 17ха 01ар 30м2 опишано како 
КПбр.22/10, мв. „Гладно Поле”, култура нива под оран-
жерии, со површина од 15082м2, запишана во Имотен 
лист бр.20246 за КО Таринци;  КПбр.22/11, мв. „Глад-
но Поле”, култура нива под оранжерии, со површина 
од 15083м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО 
Таринци; КПбр.22/12, мв. „Гладно Поле”, култура нива 
под оранжерии, со површина од 15083м2, запишана во 
Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/13, мв. 
„Гладно Поле”, култура нива под оранжерии, со пов-
ршина од 15083м2, запишана во Имотен лист бр.20246 
за КО Таринци; КПбр.22/2, мв. „Гладно Поле”, култура 
нива под оранжерии, со површина од 15130м2, запиша-
на во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/3, 
мв. „Гладно Поле”, култура нива под оранжерии, со 
површина од 15128м2, запишана во Имотен лист 
бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/4, мв. „Гладно 
Поле”, култура нива под оранжерии, со површина од 
15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Та-
ринци; КПбр.22/5, мв. „Гладно Поле”, култура нива 
под оранжерии, со површина од 15129м2, запишана во 
Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/6, мв. 
„Гладно Поле”, култура нива под оранжерии, со пов-
ршина од 15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 
за КО Таринци; КПбр.22/7, мв. „Гладно Поле”, култура 
нива под оранжерии, со површина од 15129м2, запиша-
на во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/8, 
мв. „Гладно Поле”, култура нива под оранжерии, со 
површина од 15130м2, запишана во Имотен лист 
бр.20246 за КО Таринци и КПбр.22/9, мв. „Гладно 
Поле”, култура нива под оранжерии, со површина од 
3893м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Та-
ринци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 31.12.2015 година.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

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

Бр. 42-8541/1 Заменик на претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.



 Стр. 38 - Бр. 155                                                                                  7 септември 2015

4516.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 
129/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО И МАЛО ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ С.БАТИНЦИ, СТУДЕНИЧАНИ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАРОВА ГЛАВА“ ОПШТИНА 

СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина – варов-
ник на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште 
на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на 
големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-им-
порт с.Батинци, Студеничани, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на бр. 42-2590/1 од 31.3.2015 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 54/15).

2. Друштвото за градежништво, услуги и трговија 
на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Батинци, Студеничани достави понуда со 
број 00000120 на 24.7.2015 година.

3. Друштвото за градежништво, услуги и трговија 
на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Батинци, Студеничани ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документаци-
ја и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, услуги и тргови-
ја на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с.Батинци, Студеничани се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот „Јарова 
Глава“ општина Сопиште, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точ-
ките дефинирани со координати како е дадено во табе-
лата, и тоа:

Точка Координата
Y

Координата
X

1 7526997 4641785
2 7527320 4641684
3 7527568 4641719
4 7527787 4641631
5 7527465 4641332
6 7526591 4641446
7 7526515 4641569
8 7526385 4641881

5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,440988 km2.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 75.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

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

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

                                       
Бр.42-8592/1 Заменик на Претседателот

1 септември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

4517.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 
160/2014 и 129/2015) и член 17 став (3) од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 
144/2014, 33/2015 и 104/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИС-
ТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на 
вршење на детални геолошки истражувања на минерал-
ни суровини на локалитетите за кои се предлага доделу-
вање. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерални суровини,  пот-
ребно е да се доделат под концесија минералните суро-
вини определени со оваа одлука. 
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Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања се создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните су-
ровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерални суровини на следни-
те локалитети:

- локалитет “с.Чегране“ општина Гостивар и општи-
на Брвеница за минерална суровина – варовник;

- локалитет “Чачка“ с.Мирдита општина Гостивар 
за минерална суровина –  варовник;

- локалитет “Камено Брдо“ с.Преод општина Свети 
Николе за минерална суровина – базалт;

- локалитет “Прчен камен“ општина Градско за ми-
нерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Нови Чифлик“ општина Куманово за 
минерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Звинчица“ с.Гари општина Дебар за 
минерална суровина – минерална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик.

Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на по-
стапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тен-
дерската документација, јавниот повик вклучувајќи го 
и нацртот на договорот. Тендерската документација на 
предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за до-
делување на концесии за детални геолошки истражува-
ња на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство.

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.42-8594/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

4518.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ 

ЛАКИ - СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за про-

дажба на недвижни ствари - објекти на детско одмора-
лиште Суви Лаки - Струмица  („Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 129/2014 и 146/2014).

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

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

Бр.42-8684/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4519.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен 
весник на Република  Македонија” бр. 78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за труд и социјална политика му престанува ко-
ристењето на движната ствар – патничко моторно вози-
ло марка Опел Астра, број на шасија WOL0AHL35-
65043918, со регистарска ознака SK-195-OS. 

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

трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа на Град Скопје.

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа на Град Скопје, со кој се уредуваат  
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

                                                                   
Бр. 42-8686/1 Заменик на претседателот

1 септември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4520.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а 
во врска со член 23 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за земјоделското земјиште (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.9.2015 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 

КО КНЕЖИНО ОПШТИНА КИЧЕВО

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Б5-хотелски комплекс КО Кнежино, општи-
на Кичево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2681,68м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.42-8692/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

4521.
Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 
130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со 
член 23 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.72/2015), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Б-КОМЕР-
ЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ КО БИТОЛА 5, 

ОПШТИНА БИТОЛА

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на комплекс со намена Б-комерцијални и де-
ловни намени КО Битола 5, општина Битола.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр.42-8829/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4522.
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), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.9.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- 

ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 
„НИКОЛИЌ” - ДОЈРАН

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за про-

дажба на недвижни ствари - објекти на Детско одмора-
лиште ,,Николиќ” - Дојран („Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ бр. 129/14).

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

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

Бр.42-9036/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4523.
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2-
013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 
166/2014, 72/2015 и 98/2015), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.9.2015 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ 

ДО 3 ХЕКТАРИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за 

давање во закуп на земјоделско земјиште во државна соп-
ственост за површини до 3 хектари бр.4/15 со архивски  
бр.22-9183/1 од 2.9.2015 година, распишан од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.

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

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

Бр. 42-9301/1 Заменик на претседателот
2 септември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

4524.
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спа-

сување („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 41/14 и 129/15) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република 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), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕН-

ТАРНИ НЕПОГОДИ

1. Од должноста член на Комисијата за проценка и 
утврдување на висината на штетата од елементарни 
непогоди се разрешува:

- Рона Пачуку - раководител на сектор за правни и 
општи работи инспекциски надзор и медиумска продук-
ција во Центарот за управување со кризи.

2. За член на Комисијата за проценка и утврдување 
на висината на штетата од елементарни непогоди се 
именува:

- Драги Тарчуговски, помошник раководител на сек-
тор за аналитика, процени и стратешко планирање во 
Центарот за управување со кризи.

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

Бр.42-8478/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

________

4525.
Врз основа на член 71, став (7) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 
160/2014 и 129/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕ-
ВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-

тоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на гео-
лошка документација и рударските проекти.

Член 2
За вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка 

документација се плаќа надоместок во висина од: 
1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални 

геолошки истражувања за минералните суровини: 
- неметалични минерални суровини и тоа: варов-

ник–калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, квар-
цен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомеј-
ска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, 
туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, 
андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и 

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бре-
говите на површинските водни тела (водотеци, езера и 
акумулации), собирниот кварц и други.

2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини: 
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- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, 
габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,

- минерални, термоминерални, термални води и ми-
нерални води и гас CO2 и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води).

3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини: 

- металични минерални суровини и тоа: железо, ман-
ган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, 
платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, 
сребро, злато и други видови на метали кои можат да 
се појават при експлоатација и 

- техногени минерални суровини и тоа: минерални 
суровини кои настануваат во процесот на преработка 
на енергетските или металичните минерални суровини, 
вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при 
експлоатација и преработка на архитектонско-украсен 
камен.

4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини: 

- енергетски минерални суровини и тоа: сите видо-
ви на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна 
и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и то-
риум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци 
и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

5. 60.000,00 денари за проект за вршење на проспек-
циски геолошки истражувања.

6. 30.000,00 денари за проект за вршење на основни 
геолошки истражувања за изработка на eлаборат за ос-
новни геолошки истражувања.

7. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни 
геолошки истражувања за изработка на основни гео-
лошки карти со толкувачи.

8. 30.000,00 денари за eлаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните суро-
вини: 

- неметалични минерални суровини и тоа: варов-
ник–калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, квар-
цен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомеј-
ска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, 
туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, 
андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бре-
говите на површинските водни тела (водотеци, езера и 
акумулации), собирниот кварц и други.

9. 45.000,00 денари за eлаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните суро-
вини: 

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, 
габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,

- минерални, термоминерални, термални води и ми-
нерални води и гас CO2 и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води).

10. 90.000,00 денари за елаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните суро-
вини: 

- металични минерални суровини и тоа: железо, ман-
ган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, 
платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, 
сребро, злато и други видови на метали кои можат да 
се појават при експлоатација и 

- техногени минерални суровини и тоа: минерални 
суровини кои настануваат во процесот на преработка 
на енергетските или металичните минерални суровини, 
вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при 
експлоатација и преработка на архитектонско-украсен 
камен.

11. 120.000,00 денари за eлаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за: 

- енергетски минерални суровини и тоа: сите видо-
ви на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна 
и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и то-
риум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци 
и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

12. 90.000,00 денари за елаборат за извршените 
проспекциски геолошки истражувања.

13. 30.000,00 денари за елаборат со пресметка на 
потребни количини на минерални суровини.

14. 90.000,00 денари за елаборат од извршените ос-
новни геолошки истражувања.

15. 300.000,00 денари за геолошка карта со толку-
вач.

Член 3
За вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски-

те проекти се плаќа надоместок во висина од: 
1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за ек-

сплоатација на минералните суровини: 
- неметалични минерални суровини и тоа: варов-

ник–калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, квар-
цен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомеј-
ска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, 
туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, 
андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бре-
говите на површинските водни тела (водотеци, езера и 
акумулации), собирниот кварц и други.

2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за ек-
сплоатација на минералните суровини: 

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, 
габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,

- минерални, термоминерални, термални води и ми-
нерални води и гас CO2 и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води).

3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за  
експлоатација на минералните суровини:

- металични минерални суровини и тоа: железо, ман-
ган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, 
платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, 
сребро, злато и други видови на метали кои можат да 
се појават при експлоатација и 

- техногени минерални суровини и тоа: минерални 
суровини кои настануваат во процесот на преработка 
на енергетските или металичните минерални суровини, 
вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при 
експлоатација и преработка на архитектонско-украсен 
камен.
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4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за 
експлоатација на минералните суровини:

- енергетски минерални суровини и тоа: сите видо-
ви на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна 
и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и то-
риум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци 
и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- неметалични минерални суровини и тоа: варов-
ник–калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, квар-
цен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомеј-
ска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, 
туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, 
андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и 

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бре-
говите на површинските водни тела (водотеци, езера и 
акумулации) и собирниот кварц.

6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, 
габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,

- минерални, термоминерални, термални води и ми-
нерални води и гас CO2 и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води).

7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за  експлоатација на минералните суровини:

- металични минерални суровини и тоа: железо, ман-
ган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, 
платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, 
сребро, злато и други видови на метали кои можат да 
се појават при експлоатација и 

- техногени минерални суровини и тоа: минерални 
суровини кои настануваат во процесот на преработка 
на енергетските или металичните минерални суровини, 
вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при 
експлоатација и преработка на архитектонско-украсен 
камен.

8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини:

- енергетски минерални суровини и тоа: сите видо-
ви на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна 
и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и то-
риум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци 
и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник, 

престанува да важи Тарифникот за утврдување на виси-
ната на надоместоците за вршење на стручна оцена (ре-
визија) на геолошката документација и рударски проек-
ти  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/11).

Член 5
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.42-8591/1 Заменик на Претседателот
1 септември 2015 година на Владата на Република

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

4526.
По извршеното проверување со изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за пренесување 
право на сопственост на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија на Акционерско друш-
тво за изградба и стопанисување со станбен простор и 
со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.143/2015, направена е техничка грешка, 
поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СО-
ПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТ-
ВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИ-
ОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Во член 1 став 1 алинеја 1 од Одлуката, наместо бро-
јот „5096/1“, треба да стои бројот „9506/1“. 

          Бр. 42-5684/2                 од Владата на Република
 4 септември 2015 година                 Македонија

     Скопје
_________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4527.
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Републи-
ка Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 
150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Основниот суд Берово

Кандидатите за избор на претседател треба да ги ис-
полнуваат условите предвидени во член 45 и член  47 
од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација да ги достават до Судскиот 
совет на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ 
б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може 
да се подигне во електронска форма на WEB страната  
на Судскиот совет на Република Mакедонија на следна-
та адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе 
бидат дополнително известени од страна на Судскиот 
совет  на РМ.  
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Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тес-
тот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-1501/1 Судски совет
3 септември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

________
                                                  

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

4528.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Орах, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности Ку-
маново.

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

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

Бр. 0916-13530/1
18 август 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

4529.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Копанце, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Копанце, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  
Копанце.

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

Бр. 0916-13531/1
18 август 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

4530.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Карамани, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Битола.

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

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

Бр. 0916-13532/1
18 август 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

4531.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности   (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Далбеговци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Битола.

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

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

Бр. 0916-13533/1
18 август 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

4532.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Завој, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности 
Охрид.

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

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

Бр. 0916-13534/1
18 август 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4533.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 
28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” 
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 
55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 
29 од Законот за данокот на додадена вредност („Служ-
бен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 
19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 
114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 
12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-
тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-
ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 25,972
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 27,602

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 25,015

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 24,510

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 15,575

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 64,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 49,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 37,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 19,901

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21, 900
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21, 965

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12, 480

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој поод-
делен нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесу-
ваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.9.2015 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1627/1
7 септември 2015 година               Претседател,

Скопје                 Димитар Петров, с.р.
__________

4534.
Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 
43, став 1 и член 44  од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија,  на сед-
ницата одржана на 4 септември 2015 година, ја донесе 
следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за 
издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-



7 септември 2015 Бр. 155 - Стр. 47

ност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 75/2005 и 159/2011), на „Луко-
ил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, насловот на Одлуката 
се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“ .

2. Во точката 1. зборовите: „Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт “ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Tрговија на голе-
мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен 
дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт- трговија на големо со Еуроди-
зел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

5. Во Прилогот 1. 
- во Точката 2 зборотвите: „Трговија со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/11.3/15“

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Трговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- Во точката 10: 
а) потточката 1 се менува и гласи: „ За вршење на 

енергетската дејност ќе се користат 6 подземни резерво-
ари и тоа: 1 резервоар од 1320м3 за прием на Еуроди-
зел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320м3 за прием на Еу-
росупер БС 95, 1 резервоар од 1320м3 за прием на Еуро-
супер БС 98, 1 резервоар од 1320м3 за прием на Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1), и 2 резервоара од по 100м3 за прием на 
Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопстве-

ност на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се нао-
ѓаат на КП.бр 128/6 KO Штип“. 

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите „Трговија со 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт “ се менуваат и гласат: „ Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) “.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 
                                                                                                          
     УП1 Бр. 11-57/1                         Претседател, 
  4 септември 2015 година          Димитар Петров, с.р.
            Скопје

__________

4535.
Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 
43, став 1 и член 44 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  4 септември 2015 година, ја донесе 
следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУ-
РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА 

И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 6.9.2005 година, за из-
давање на лиценца за вршење на енергетската дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 75/2005 и 159/2011), на „Лукоил 
Македонија“ ДООЕЛ Скопје,  насловот на Одлуката се 
менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетската дејност Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 
Течен нафтен гас (ТНГ)“.

2. Во точката 1. зборовите: „ Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт “ се менуваат и гласаат: „ Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 
Течен нафтен гас (ТНГ)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 
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Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа 
Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- складирање на  Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-
росупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

5. Во Прилогот 1. 
- во Точката 2 зборотвите: „ Складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт“ се менуваат и гласаат: „ Складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-
пер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 
Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-01.04.1/05.2/11.3/15“

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „ Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт“ се менуваат и гласаат: „ Складирање на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- Складирање на  Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-
росупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- Во точката 10: 

а) потточката 1 се менува и гласи: „ За вршење на енер-
гетската дејност ќе се користат 6 подземни резервоари 
и тоа: 1 резервоар од 1320м3 за прием на Еуродизел БС 
(Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер 
БС 95, 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер 
БС 98, 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Екстра лес-
но 1 (ЕЛ-1), и 2 резервоарa од по 100м3 за прием на Те-
чен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопственост 
на  „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат 
на КП бр 128/6 KO Штип.“. 

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите „ Складирање 
на нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт “ се менуваат и гласат: „Складирање на суро-
ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуро-
супер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 
Течен нафтен гас (ТНГ)“.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 

         УП1 Бр. 11-58/1                         Претседател, 
 4 септември 2015 година          Димитар Петров, с.р.
               Скопје

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.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

