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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3706. 

Врз основа на член 38-a став (5) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 6.11.2018 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИ-

ЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА 

ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со оваа уредба се уредуваат начинот, поблиските 

критериуми за доделување на финансиска поддршка на 

домашни и странски авиопревозници и потребната до-

кументација која треба да се достави од корисниците 

на финансиската поддршка. 

 

Член 2 

Цел и начела 

 

Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој 

на цивилното воздухопловство и формирање на покон-

курентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај 

во Република Македонија преку утврдување еднаков 

пристап, транспарентност во постапката за доделување 

на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефикас-

но вршење на работите и услугите во воздушниот со-

обраќај. 

Доделувањето на финансиската поддршка се врши 

во согласност со начелата на транспарентност, недис-

криминација, пропорционалност и ефикасност. 

 

Член 3 

Дефиниции 

 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следното значење: 

1. „Финансиска поддршка“ се финансиски сред-

ства кои се доделуваат од страна на Владата на Ре-

публика Македонија на домашни и странски авиоп-

ревозници. 

2. „Договор за финансиска поддршка“ е договор 

склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка, 

од една страна и барателот на финансиската поддршка, 

од друга страна, а чиј предмет е доделување на финан-

сиска поддршка согласно со оваа уредба. 

3. „Јавен повик“ е постапка за доделување финан-

сиска поддршка во која сите авиопревозници можат да 

поднесат барање за доделување на финансиска под-

дршка. 

4. „Документација за барање“ е збир на документи 

и информации кои претставуваат основа за изготву-

вање, доставување и оценување на барањето за доделу-

вање финансиска поддршка. 

5.  „Давател на финансиска поддршка“ е Владата на 

Република Македонија. 

6. „Барател на финансиска поддршка“ е секој ави-

опревозник кој доставил барање за доделување финан-

сиска поддршка. 

7. „Корисник на финансиска поддршка“ е барателот 

на финансиска поддршка кој склучил договор за фи-

нансиска поддршка. 

8. „Најповолен барател на финансиска поддршка“ 

е барателот кој доставил прифатливо барање и е нај-

високо оценет од страна на Комисијата за спроведу-

вање на постапката за доделување финансиска под-

дршка. 

9. „Барање“ е предлог од барателот на финансиска-

та поддршка изготвен врз основа на документацијата за 

барање кое претставува основа за доделување на фи-

нансиска поддршка. 

10. „Прифатливо барање“ е барање кое е поднесе-

но во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во 

потполност ги исполнува сите барања од документа-

цијата за барање и одговара на сите критериуми, ус-

лови и евентуални барања за способноста на барате-

лите. 

11. „Нова дестинација“ е град или општина  на која 

аеродромот/аеродромите кои ги опслужуваат истите не 

биле опслужувани со редовен воздушен превоз во по-

следните две ИАТА сезони од/до : 

За „Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслу-

жувани со редовен воздушен превоз во последните две 

ИАТА сезони од истиот;  

За „Св. Апостол Павле“ – Охрид не биле опслужу-

вани со редовен воздушен превоз во последните две 

ИАТА сезони од истиот. 

12. „Постојна дестинација“ е дестинација која била 

опслужувана од/до аеродромите „Меѓународен аерод-

ром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид со редо-

вен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони, 

13. „ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен 

сообраќај. 

14. „ИАТА сезона“ е дел од календарската година 

која се однесува на летен и зимски ред на летање на на-

чин пропишан од ИАТА и 

15. „Авиопревозници“ се превозници кои вршат 

редовен јавен воздушен превоз и поседуваат увере-

ние за исполнување на безбедносните услови за 

вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator 

Certificate - AOC). 
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Член 4 

Начин на доделување на финансиска поддршка 

 

Доделувањето на финансиската поддршка вклу-

чува: 

1. спроведување постапка за доделување на финан-

сиска поддршка и 

2. склучување на договор за финансиска поддршка. 

 

Постапката за доделување на финансиска поддршка 

вклучува: 

1. спроведување на јавен повик за доделување на 

финансиската поддршка и 

2. определување – избор на корисник на финансис-

ката поддршка. 

 

Член 5 

Финансиска поддршка 

 

Финансиската поддршка се доделува согласно член 

38-а од Законот за воздухопловство за средствата ут-

врдени во Програмата за определување средства пот-

ребни за доделување финансиска поддршка за поттик-

нување и развој на воздушниот сообраќај во Република 

Македонија на домашни и странски превозници за пе-

риодот од 2019-2022 годинa, преку Министерството за 

транспорт и врски. 

 

Член 6 

Период за кој се доделува финансиската поддршка 

 

Финансиската поддршка се доделува за период од 

три години од денот на отпочнување со примена на до-

говорот за финансиска поддршка. 

 

Член 7 

Начин на доделување финансиска поддршка 

 

Доделувањето на финансиската поддршка се врши 

по пат на јавен повик за финансиска поддршка, органи-

зиран и спроведен согласно оваа уредба. 

 

Член 8 

Комисија за спроведување на постапката за доделување 

финансиска поддршка 

 

Постапката за доделување финансиска поддршка ја 

подготвува, организира и спроведува Комисија форми-

рана од страна на министерот за транспорт и врски. 

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од 

претседател и четири члена и нивни заменици. 

За членови и нивни заменици во Комисијата се име-

нуваат лица од Кабинетот на заменик претседателот на 

Владата на Република Македонија задолжен за економ-

ски прашања и за координација со економските ресори, 

Министерството за финансии, Министерството за тран-

спорт и врски, Министерството за економија и Агенци-

јата за цивилно воздухопловство. 

Во работата на Комисијата може да учествуваат и 

надворешни стручни лица. 

Надворешните стручни лица и помагаат на Комиси-

јата при еваулацијата на барањата, а за својата работа 

изготвуваат извештај кој го доставуваат до Комисијата 

и истиот е составен дел од извештајот на Комисијата за 

извршената евалуација од спроведената постапка. 

Членови на Комисијата не можат да бидат лица 

кои: 

- се во брачна врска, роднинска врска до второ ко-

лено или се поврзани со посвојување или старателство 

со барателот, со неговиот законски полномошник, а во 

случаите кога барателот е правно лице и со членови на 

неговите управни, надзорни или други органи и рако-

водни тела, 

- во текот на последните три години биле вработени 

или биле членови на органите на управување на бара-

телот или 

- се во друг законски или фактички однос со барате-

лот. 

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги до-

несува со мнозинство гласови од вкупниот број на чле-

нови. 

 

Член 9 

Работни задачи на Комисијата 

 

Комисијата ги врши следните работи: 

- подготвување на документацијата за барање, 

- објавување на јавниот повик, 

- организирање на приемот на барањата, 

- давање на појаснувања и доставување дополни-

телни информации и документи, 

- разгледување и оценување на барањата и давање 

предлог за избор на најповолен барател, 

- поднесување предлог за поништување на поста-

пката и 

- вршење на работи потребни за спроведување на 

постапката согласно оваа уредба. 

 

Член 10 

Содржина на документацијата за барање 

 

Комисијата го објавува јавниот повик во рок не по-

долг од 15 работни дена од денот на влегувањето во си-

ла на актот за формирање на Комисијата од страна на 

министерот за транспорт и врски. 

Документацијата за барање ги содржи следниве 

елементи: 

- покана за поднесување на барање со инструкција, 

- критериуми за доделување на финансиската под-

дршка, 

- инструкција за барателите за подготовка на бара-

њето и 

- предлог текст на договорот за финансиска под-

дршка. 
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Комисијата може да определи дека податоците или 

дел од податоците содржани во документацијата за ба-

рање се сметаат за класифицирани информации. Во та-

ков случај барателите во постапката треба да поднесат 

изјава, приложена кон документацијата со која се об-

врзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се 

сметаат за класифицирани информации. 

Комисијата може да врши изменување и дополну-

вање на документација за барање, под услов истите да 

се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна 

пет дена пред истекот на рокот за поднесување на бара-

ња за доделување на финансиска поддршка. 

 

Член 11 

Подигнување на документацијата за барање 

 

Комисијата треба на авиопревозниците да им овоз-

можи да ја подигнат документацијата за барање во рок 

од три дена од датумот на објавувањето на јавниот по-

вик во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Член 12 

Надоместок 

 

За издавање на документацијата за барање не се 

наплаќа надоместок. 

 

Член 13 

Јавен повик 

 

Комисијата го објавува јавниот повик за доставува-

ње на барање за доделување на финансиска поддршка 

во „Службен весник на Република Македонија“, во нај-

малку две домашни и едно странско јавно гласило и на 

веб страната на Министерството за транспорт и врски. 

Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено тре-

ба да ги содржи следните елементи: 

- предмет на финансиската поддршка, 

- постапка за доделување на финансиската под-

дршка, 

- рок на валидност на барањата, 

- рок, адреса и начин на подигнување на документа-

цијата за барање, 

- рок, адреса, начин за доставување на барањата и 

време и час на отворање на барањата, 

- јазик на кој треба да бидат напишани барањата, 

- лица овластени да учествуваат на отворањето на 

барањата, 

- докази и документација кои на барателот му се 

потребни за докажување на личната состојба, професи-

оналната дејност, економско-финансиската состојба и 

техничката или професионалната способност, 

- назначување на критериумите за доделување на 

финансиската поддршка и 

- други податоци кои се однесуваат на предметот на 

финансиската поддршка. 

Член 14 

Рокови 

 

Рокот за поднесување на барањето за доделување 

на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30 

дена од денот на објавувањето на јавниот повик во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

Рокот од став 1 на овој член може да се продолжи 

од страна на Комисијата најдоцна пет дена пред исте-

кот на рокот за поднесување на барањата за доделува-

ње на финансиска поддршка, и за тоа ќе ги информира 

сите лица кои подигнале документација за барање. 

 

Член 15 

Начин на доставување на барање 

 

Барањето за доделување на финансиска поддршка 

се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот 

повик и документацијата за барање.  

Право да достават барање за доделување на финан-

сиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја по-

дигнале документацијата за барање. 

Авиопревозникот може да поднесе само едно бара-

ње за доделување на финансиска поддршка. 

 

Член 16 

Јавно отварање на барањата 

 

Јавното отварање на барањата започнува на место и 

во време определено со јавниот повик. 

Пред почетокот на отворањето Комисијата го ут-

врдува бројот на пристигнатите барања и ги проверува 

овластувањата на овластените претставници на барате-

лите на финансиска подршка. 

За текот на јавното отварање Комисијата води за-

писник во кој задолжително се внесуваат следните по-

датоци: 

- назив на органот давател на финансиската под-

дршка,  

- местото и времето на отварањето, 

- повикувањето на бројот на јавниот повик, 

- името и презимето на членовите на комисијата, 

- бројот на примените барања 

- бројот на задоцнетите барања, 

- називот (името) на барателите, 

- евентуалните забелешки на барателите за текот на 

јавното отварање и 

- други информации кои ги смета за потребни.  

 

Член 17 

Евалуација на барањата 

 

Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во 

согласност со критериумите наведени во документаци-

јата за барање и објавени во јавниот повик. Комисијата 

по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање 

на барањата и изготвување на предлог за избор на нај-

поволен барател. 
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Член 18 

Исклучување на барател 

 

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиска-

та поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден 

за следниве кривични дела: 

- корупција, 

- измама и 

- перење на пари и други приноси од кривично 

дело. 

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиска-

та поддршка и кога: 

- над него е отворена постапка на стечај или ликви-

дација; 

- му е изречена казна за кривично дело или прекр-

шочна санкција забрана за вршење професија, дејност 

или должност, 

- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, 

придонеси и други јавни давачки во согласност со про-

писите на државата во која е основан и 

- не доставил потполна документација за барање. 

 

Член 19 

Докази 

 

За утврдување на личната состојба и професионал-

на дејност, барателите треба да приложат потврда или 

исправа издадена од надлежен судски или администра-

тивен орган. 

За утврдување на економската и финансиската сос-

тојба, барателите треба да приложат биланси или изва-

доци од билансите на состојба и податоци од биланси-

те на успех. 

За утврдување на техничката или професионалната 

способност, барателите треба да приложат: 

- доказ за исполнување на условите за вршење на 

јавен воздушен превоз и  

- доказ за реализиран превоз на патници во прет-

ходната година. 

 

Член 20 

Критериуми за доделување на финансиска  

поддршка 

 

Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа 

на следните критериуми: 

- барателите на финансиската поддршка е потребно 

да имаат уверение за исполнување на безбедносните 

услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air 

Operator Certificate – AOC), 

- барателите на финансиската поддршка е потребно 

да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10 

милиони патници во 2017 година, 

- барателите на финансиската поддршка е потребно 

да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00 

(дваесет и пет милиони) евра во 2017 година и  

- изјава заверена на нотар од барателите на финан-

сиската поддршка дека ќе ги исполнат условите  од 

член 21 на оваа уредба. 

Финансиската поддршка ќе се додели на барателот 

кој ќе понуди најголем број на нови дестинации кои за 

„Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслужувани 

со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА 

сезони и за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид 

не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во 

последните две ИАТА сезони. 

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист 

број на дестинации на кои ќе оперираат од/до аеродро-

мите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол 

Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели 

на барателот кој ќе понуди поголем број на неделни 

фреквенции на дестинациите на кои ќе оперира од/до 

аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. 

Апостол Павле“ – Охрид. 

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист 

број на неделни фрекфенции на дестинациите на кои ќе 

оперираат од/до аеродромите на „Меѓународен аерод-

ром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финан-

сиската поддршка ќе се додели на барателот согласно 

принципот на првенство при поднесување на барањето 

за доделување на финансиската поддршка. 

Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се 

до искористување на средствата од Програмата за оп-

ределување средства потребни за доделување финан-

сиска поддршка за поттикнување и развој на воз-

душниот сообраќај во Република Македонија на до-

машни и странски превозници за периодот од 2019-

2022 годинa. 

 

Член 21 

Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците 

на финансиската поддршка 

 

Корисниците на финансиската поддршка треба да 

ги исполнат следните услови: 

1. Најдоцна до 26 Март 2019 година да воспостават 

и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов 

(авион) на еден од аеродромите во Република Македо-

нија за периодот за кој се доделува финансиската под-

дршка, 

2. Најдоцна до 26 Март 2019 година да започнат со 

оперирање на најмалку две нови дестинации од „Меѓу-

народен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужуваат 

за периодот за кој се доделува финансиската поддршка, 

3. Да започнат со оперирање на најмалку четири но-

ви дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – 

Охрид, првите две до 26 Март 2019 година, а останати-

те во рок од една година од денот на склучување на 

Договорот и истите да ги опслужуваат за периодот за 

кој се доделува финансиската поддршка, 

4. Понудените нови дестинации за „Меѓународен 

аеродром Скопје“ не смеат да се совпаѓаат со понуде-

ните нови дестинации за аеродромот „Св. Апостол 

Павле“ – Охрид, 
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5. Секоја нова дестинација воведена од „Меѓунаро-

ден аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол 

Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финан-

сиската поддршка која е предмет на финансиска под-

дршка да биде постојано опслужувана најмалку два па-

ти неделно во која било од ИАТА сезоните по однап-

ред определен ред на летање од нејзиното воведување 

до завршување на  периодот за кој се доделува финан-

сиската поддршка,  освен за неделата во која се паѓаат 

нова година и верските празници католички и правос-

лавен Божик, 

6. Секоја нова дестинација воведена за периодот за 

кој се доделува финансиската поддршка која е предмет 

на финансиска поддршка а ќе се оперира од „Меѓуна-

роден аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редо-

вен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони 

од/до „Меѓународен аеродром Скопје“, 

7. Секоја нова дестинација воведена за периодот за 

кој се доделува финансиската поддршка која е предмет 

на финансиска поддршка а ќе се оперира од аеродро-

мот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана 

со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА 

сезони од/до аеродромот „Св. Апостол Павле“ – 

Охрид, 

8. Корисникот на финансиска поддршка да израбо-

ти план за промоција и маркетинг. Планот за промоци-

ја и маркетинг може да биде предмет на промени по 

укажување на давателот на финансиската поддршка и 

9. Корисникот на финансиска поддршка на секои 

шест месеци доставува извештај за своето работење до 

Министерството за транспорт и врски. 

 

Член 22 

Начин на доделување на финансиска поддршка за 

воведување на нова дестинација 

 

За воведување на секоја нова дестинација во перио-

дот за кој се доделува финансиската поддршка, освен 

за дестинациите од членот 21 точките 2 и 3 на оваа 

уредба, корисникот на финансиската поддршка во рок 

од најмалку 60 дена пред воведувањето на новите дес-

тинации доставува барање до Министерството за тран-

спорт и врски за одобрување на истата. 

Министерството за транспорт и врски одлучува во 

рок од 30 дена по приемот на барањето од ставот 1 на 

овој член. 

Доколку корисникот не го достави барањето во ро-

кот од ставот 1 на овој член а воведе нова дестинација, 

таквата нова дестинација нема да биде предмет на фи-

нансиска поддршка. 

 

Член 23 

Извештај од евалуација 

 

Комисијата изготвува извештај за евалуацијата со 

предлог за избор на најповолен барател за склучување 

на договор за финансиска поддршка или предлог за по-

ништување на постапката. 

Извештајот од спроведената евалуација го потпи-

шуваат претседателот и членовите на комисијата. 

 

Член 24 

Решение 

 

Комисијата по спроведената постапка до министе-

рот за транспорт и врски доставува: 

- извештај од спроведена еваулација со предлог за 

избор на најповолен барател или 

- извештај од спроведена еваулација со предлог за 

поништување на постапката. 

Министерот за транспорт и врски врз основа на из-

вештајот за евалуација и предлогот од ставот 1 на овој 

член: 

- донесува решение за избор на најповолен барател 

врз основа на предлогот на Комисијата или 

- донесува решение со кое ја  поништува поста-

пката врз основа на предлогот за поништување на Ко-

мисијата. 

Решението од ставот 2 на овој член се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија“.  

Решението од ставот 2 на овој член Комисијата го 

доставува до сите баратели во рок не подолг од седум 

дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Член 25 

Правна заштита 

 

Против решението на министерот за избор на нај-

поволен барател или решението за понишување на по-

стапката не е дозволена жалба, а барателот на финан-

сиска подршка може да поведе управен спор. 

Управниот спор не го одложува склучувањето на 

договорот за финансиска поддршка. 

 

Член 26 

Договор 

 

Договорот за финансиска поддршка во име на Вла-

дата на Република Македонија го склучува министерот 

за транспорт и врски и избраниот најповолен барател 

на финансиската поддршка утврден со решението од 

член 24 став 2 алинеја 1 од оваа уредба, а во рок од се-

дум дена од денот на донесувањето на истото. 

 

Член 27 

Форма и содржина на договорот 

 

Договорот за финансиска поддршка се склучува во 

писмена форма. 

Договорот за финансиска поддршка содржи одред-

би за: 

1. целта, предметот и рокот на финансиската под-

дршка, 
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2. датумот на влегувањето во сила на договорот за 

финансиската поддршка, 

3. правата и обврските на страните на договорот, 

вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно испол-

нување, 

4. висината, роковите и начинот на плаќање на фи-

нансиската поддршка, 

5. одговорност за неисполнување на обврските по 

договорот, условите и начинот на вршењето на надзо-

рот на вршењето на предметот на договорот, 

6. начинот на решавање на споровите во врска со 

договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во сог-

ласност со Законот за меѓународна трговска арбитража 

на Република Македонија, каде што бројот на арбитри 

ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, 

а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република 

Македонија и  

7. случаи на еднострано раскинување на договорот. 

Договорот за финансиска поддршка еднострано мо-

же да се раскине во случај кога корисникот на финан-

сиската поддршка: 

-  не ги исполни условите од член 21 од оваа уредба и 

- изврши промена на нова дестинација воведена за 

периодот за кој се доделува финансиската поддршка 

која е предмет на финансиска поддршка без добиена 

согласност од давателот на финансиската поддршка 

согласно член  30 од оваа уредба. 

Давателот на финансиската поддршка врши по-

стојан и редовен надзор за исполнување на правата и 

обврските од договорот за финансиска поддршка. 

На договорот за финансиска поддршка соодветно се 

применуваат одредбите од Законот за облигационите 

односи и останатите позитивно - правни прописи во 

Република Македонија, доколку со одредбите на оваа 

уредба поинаку не е уредено. 

 

Член 28 

Постојни дестинации 

 

Доколку пред отпочнување на постапката за доде-

лување на финансиска поддршка корисникот на финан-

сиската поддршка опслужувал дестинации од/до аерод-

ромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апо-

стол Павле“ – Охрид, по склучување на договорот за 

финансиска поддршка истите ќе продолжи да ги опслу-

жува најмалку два пати неделно во која било од ИАТА 

сезоните по однапред определен ред на летање за пери-

одот за кој се доделува финансиската поддршка,  освен 

за неделата во која се паѓаат нова година и верските 

празници католички и православен Божик.    

 

Член 29 

Зголемување на фреквенции 

 

Доколку корисникот на финансиската поддршка за 

периодот за кој се доделува финансиската поддршка го 

зголеми бројот на неделни фреквенции, односно бројот 

на летови во текот на една недела на дестинациите кои 

ги опслужувал од/до аеродромите „Меѓународен ае-

родром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид до от-

почнување на постапката за доделување на финансиска 

поддршка, ќе се доделува финансиска поддршка во 

согласност со член 31 став 2 и став 3 од оваа уредба, за 

бројот на патници во заминување кои се превезени ка-

ко резултат на зголемените фреквенции.  

За бројот на патници во заминување кои се превезе-

ни како резултат на зголемените фреквенции од „Меѓу-

народен аеродром Скопје“ ќе се доделува финансиска 

поддршка во согласност со член 31 став 2 од оваа уред-

ба а додека  за бројот на патници во заминување кои се 

превезени како резултат на зголемените фреквенции од 

аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се доделу-

ва финансиска поддршка во согласност со член 31 став 

3 од оваа уредба. 

Бројот на патници во заминување кои се превезени 

како резултат на зголемените фреквенции од став 2 на 

овој член ќе се утврдува за секој месец поединечно со 

пресметување на разликата од превезени патници во 

заминување од корисникот на финансиската поддршка 

во конкретен месец на поединечна дестинација и бро-

јот на превезени патници во заминување од корисни-

кот на финансиската поддршка во конкретен месец на 

истата дестинација во соодветниот месец  во претход-

ната година од денот на отпочнување со примена на 

договорот за финансиска поддршка. 

 

Член 30 

Промена на дестинации 

 

Корисниците на финансиската поддршка можат да 

извршат промена на секоја нова дестинација воведена 

за периодот за кој се доделува финансиската поддршка 

која е предмет на финансиска поддршка, по добиена 

согласност од давателот на финансиската поддршка, 

доколку: 

- новата дестинација која е замена за дестинацијата 

опслужувана од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не 

е опслужувана со редовен воздушен превоз во послед-

ните две ИАТА сезони од истиот и 

- новата дестинација која е замена за дестинацијата 

опслужувана од аеродромот Св. Апостол Павле“ – 

Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен пре-

воз во последните две ИАТА сезони од истиот. 

 

Член 31 

Износ на финансиската поддршка 

 

Еднократна финансиска поддршка во износ од 

40.000 евра во денарска противвредност се доделува за 

секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се 

доделува финансиската поддршка од „Меѓународен ае-

родром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ – 

Охрид. 
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За секоја нова дестинација воведена за периодот за 

кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓуна-

роден аеродром Скопје“ ќе се додели финансиска 

поддршка во износ од 9 евра во денарска противвред-

ност по патник во заминување во првата година од 

договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денар-

ска противвредност по патник во заминување во вто-

рата година од договорот за финансиска поддршка и 7 

евра во денарска противвредност по патник во зами-

нување во третата година од договорот за финансиска 

поддршка. 

За секоја нова дестинација воведена за периодот за 

кој се доделува финансиската поддршка од аеродромот 

„Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се додели финансиска 

поддршка во износ од 13 евра во денарска противвред-

ност по патник во заминување во првата година од до-

говорот за финансиска поддршка, 12 евра во денарска 

противвредност по патник во заминување во втората 

година од договорот за финансиска поддршка и 11 евра 

во денарска противвредност по патник во заминување 

во третата година од договорот за финансиска под-

дршка. 

Еднократната финансиска поддршка од ставот 1 на 

овој член нема да биде исплатена за нова дестинација 

која била замена за нова дестинација согласно член 30 

од оваа уредба за која веќе е исплатена еднократна фи-

нансиска поддршка.  

 

Член 32 

Начин на исплата 

 

Финансиските средства од член 31 став 1 од оваа 

уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното 

барање до Министерството за транспорт и врски од ко-

рисникот на финансиската поддршка. 

Финансиските средства од член 31 ставовите 2 и 3 

од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 30 дена 

од доставеното барање до Министерството за тран-

спорт и врски од корисникот на финансиската под-

дршка. 

Барањето за исплата од став 2 на овој член, содржи 

детални податоци за патниците во заминување по од-

делна дестинација, кои може да бидат предмет на про-

верка од страна на давателот на финансиската под-

дршка. 

  

Член 33 

Завршни одредби 

 

Cо денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за начинот, поблиските 

критериуми за доделување на финансиска поддршка на 

домашни и странски авиопревозници и потребната до-

кументација која треба да се достави од корисниците 

на финансиската поддршка („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 158/18). 

Член 34 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9949/2 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3707. 

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 

190/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РА-

БОТНИТЕ МЕСТА  ВО  ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ  

И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за сис-

тематизација на работните места во Фондот за инова-

ции и технолошки развој бр.01-939/6 од 29.10.2018 го-

дина, донесен од Управниот oдбор на Фондот за инова-

ции и технолошки развој, на седницата, одржана на 

29.10.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

       

Бр. 44-8536/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3708. 

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 

190/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА  НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И  

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за измена на Правилникот за организација на Фондот 

за иновации и технолошки развој бр.01-907/9 од 
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1.10.2018 година, донесен од Управниот oдбор на Фон-

дот за иновации и технолошки развој на седницата, од-

ржана на 1.10.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-8536/2 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3709. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република  Македонија“, бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ  

НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Министерство-

то за правда – Управа за водење на матичните книги. 

  

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Управата за водење на ма-

тичните книги, со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9100/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3710. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 

ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 

на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се 

наоѓа на ул. „Дермен Чифлик", Штип на КП бр. 834/1, 

КО Штип 1. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9121/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3711. 

Врз основа на член 365 став (1) од Законот за тр-

говските 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, 88/15, 192/15, 6/16, 

30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со стан-

бен простор и со деловен простор од значење за Ре-

публиката – Скопје, на седницата одржана на 

6.11.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧЕН ПАУШАЛ НА 

НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА 

ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 

ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ 

ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува месечен паушал на 

неизвршните членови на Одборот на директори на Ак-

ционерското друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење за 

Републиката – Скопје и тоа: 

- месечен паушал во износ од 24.000,00 денари за 

претседателот на Одборот на директори и 

- месечен паушал во износ од 20.000,00 денари за 

неизвршните членови на Одборот на директори. 

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување месечен 

паушал на неизвршните членови на Одборот на дирек-

тори на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Рeпубликата – Скопје бр.42-1689/1 од 

8.3.2016 година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9154/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3712. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Крушево, се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 

на Република Македонија, со вкупна површина од 2804 

м2, на ГП бр. 9.11, кое претставува КП бр.4270, КО 

Крушево, со површина од 1365 м2, земјиште под згра-

да 1, запишано во Имотен лист бр. 1833 и КП бр. 

4285/2, КО Крушево, со површина од 1439 м2, градеж-

но неизградено земјиште, запишано во Имотен лист бр. 

1, согласно Извод од Детален урбанистички план дел 

од блокови 7, 8, 9 и 11, Општина Крушево, изменување 

и дополнување, донесен со одлука на Советот на оп-

штина Крушево бр.07-827/12, од 6.8.2010 година, зара-

ди изградба на објект со намена Д3 - спорт и рекреаци-

ја и Д2 - заштитно зеленило. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомес-

ток. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9287/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3713. 

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

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВ-

РОПСКИ ПРАШАЊА НА  ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на Секретаријатот за европски пра-

шања на Владата на Република Македонија се даваат 

на трајно користење, без надомест недвижни ствари – 

деловни простории, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар 

Влахов“  бр.4 во Скопје, на КП бр. 9521, КО Центар 1, 

запишани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Ре-

публика Македонија, и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 3, намена на посебниот дел од 

зградата ДП, со внатрешна површина од 1138 м2; 

- зграда 1, влез 1 кат 4, намена на посебниот дел од 

зградата ДП, со внатрешна површина од  1196 м2. 

       

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9413/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3714. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест, на Секретаријатот за 

европски прашања на Владата на Република Македо-

нија. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со заменикот на претседателот на Владата на 

Република Македонија задолжен за европски прашања 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9414/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3715. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 

на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се 

наоѓа на  Бул. „Никола Карев“, Скопје на КП бр. 1190, 

КО Гази Баба. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9471/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3716. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 

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  БАЗНА СТАНИЦА ЗА МО-

БИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КО ПОДАРЕШ, ОПШТИНА 

РАДОВИШ 

  

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  базна станица за мобилна телефонија КО 

Подареш, општина Радовиш. 

                    

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

Катастарска 

парцела бр. 

Катастарска 

општина 

Викано 

место 

Катастарска 

култура 

Катастарска 

класа 

882/1-дел Подареш Уши  нива 6 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:     121,14м2                           

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.         

 

Бр. 44-9537/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3717. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“, 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 

година, 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 

ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕНЕРГИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУП-

РАСТРУКТУРА КО БЕРОВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА 
БЕРОВО 

 

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 градби за производство на енергија со на-

мена Е2-комунална супраструктура КО Берово вон 

град, општина Берово.  
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9601/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3718. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО 

ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО ДЕБАР 

 

Член 1 

Се дава согласност Бењамин Руси да се именува за 

Почесен конзул на Република Косово во Република 

Македонија, со седиште во Дебар. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9621/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3719. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6.11.2018 година, донесe 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-

ПУБЛИКА КОСОВО  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА 

 

Член 1 

Република Косово отвора Почесен конзулат во Ре-

публика Македонија, со седиште во Струга. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9625/1 Претседател на Владата 

 6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3720. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6.11. 2018 година, донесe 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН  КОНЗУЛАТ НА РЕ-

ПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР 

 

Член 1 

Република Косово отвора Почесен конзулат во Ре-

публика Македонија, со седиште во Дебар. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9627/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3721. 

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за над-

ворешни работи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седница одржана 

на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КРАЛСТВОТО 

ХОЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АМСТЕРДАМ 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Кралството Холандија, со седиште во Амстердам. 

  

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9628/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3722. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ 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, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 

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 ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛА-

СА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА 

ИНДУСТРИЈА КО РЕЧИЦА, ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

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 објект со основна класа на намена Г2-лесна 

и незагадувачка индустрија КО Речица, Општина Ку-

маново. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава соглас-

ност за трајна пренамена, со вкупна површина од 

29660 м2, ги има следните катастарски индикации: 

 

Катастарска 

парцела бр. 

Катастарска  

општина 

Викано  

место 

Катастарска 

култура 

Катастарска 

класа 

379/1 Речица Шумјак нива 3 

379/2 Речица Шумјак нива 3 

381/1 Речица Шумјак нива 3 

381/2 Речица Шумјак нива 3 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:               31200 м2         

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9630/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3723. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на  6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН 

ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

КОЛУМБИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се укинуваат визите за краткорочен 

престој во Република Македонија за државјаните на 

Република Колумбија.  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-9631/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3724. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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, 98/15, 154/15, 215/15, 
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРИЗАРИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НА-
МЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРО-
ИЗВОДСТВО,  ДИСТРИБУЦИЈА И  СЕРВИСИ,  Д-ЗЕЛЕНИЛО И  РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА 

КО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

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

Урбанистички план за село Оризари за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни 
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфрас-
труктура КО Оризари,  општина Кочани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 63023м2 , 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9632/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3725. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ  

ВО СТРУГА 

 

Член 1 

Се дава согласност Арсим Папранику да се именува 

за Почесен конзул на Република Косово во Република 

Македонија, со седиште во Струга.  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9634/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3726. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

6.11.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧА-

КАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-

ГОВИЈА, УСЛУГИ И ГРАДЕЖНИШТВО ПЕЛА-

ГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕВГЕ-

ЛИЈА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АДА” С.МРЗЕНЦИ,  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 

1. Во Одлуката за доделување на концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на 

Друштвото за производство, трговија, услуги и градеж-

ништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз 

Гевгелија на локалитетот „Ада” с.Мрзенци, Општина 

Гевгелија бр.44-9144/1 од 16.10.2018 година („Службен 

весник на Република Македонија“  бр.193/18), во точ-

ката 1, табелата се менува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Во точката 2, бројот „0.004511“ се заменува со 

бројот „0.003064“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

                

Бр. 44-9899/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3727. 

Врз основа на член 18 став (1) од Закoнот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост  

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

6.11.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за надворешни 

работи се дава на времено користење, без надомест, 

недвижна ствар–деловен простор, со вкупна површина 

од 63,00 м2, кој се наоѓа на улица „Илинденска“ бр.36 

(приземје), Скопје, на КП 9604, КО Центар 1, намена 

згради во останато стопанство, запишана во Имотен 

лист бр.41278, сопственост на Република Македонија, 

за период од три години од денот на влегување во сила 

на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10017/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3728. 

Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот 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, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18), а во врска со член 3 од Одлуката за формира-

ње на Координативно тело за градење и спроведување 

на Регионалната економска област во Западен Балкан 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.202/18), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 6.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАВАЧ, КОНТАКТ – 

ЛИЦА, КОМПОНЕНТНИ КОНТАКТ – ТОЧКИ, 

ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА КООРДИНАТИВНО 

ТЕЛО ЗА ГРАДЕЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

РЕГИОНАЛНАТА  ЕКОНОМСКА ОБЛАСТ ВО  

ЗАПАДЕН БАЛКАН 

 

1. Во Координативно тело за градење и спроведува-

ње на Регионалната економска област во Западен Бал-

кан се именуваат следните лица: 

- Професор Ванчо Узунов, посебен советник во 

Канцеларијата на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија – претседавач; 

- Бојан Маричиќ, посебен советник во Канцеларија-

та на претседателот на Владата на Република Македо-

нија – член; 

- Бети Јачева, директор во Министерството за над-

ворешни работи – член – контакт лице; 

- Елена Грабул, началник на одделение во Минис-

терството за надворешни работи – член – контакт лице; 

- Крум Ефремов, специјален советник во Министер-

ството за надворешни работи – член; 

- Филип Тосевски, соработник во Министерството 

за надворешни работи – член; 

- Зорица Смилева, раководител на одделение во 

Министерството за економија – член –компонентна 

контакт точка; 

- Блерим Златку, државен советник во Министер-

ството за економија – член; 

- Елена Манчева, советник во Министерството за 

информатичко општество и администрација – член–

компонентна контакт точка; 

- Солза Ковачевска, државен советник во Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција – член; 

- Билјана Трајковска, државен советник во Минис-

терството за образование и наука, член–компонентна 

контакт точка; 

- Мустафа Муслиу, советник во Министерството за 

образование и наука – член; 

- Маја Бариќ, советник во Кабинетот на заменикот 

на претседателот на Владата на Република Македонија, 

задолжен за економски прашања и за координација со 

економски ресори – член–компонентна контакт точка; 

- Дане Јосифовски, советник во Кабинетот на заме-

никот на претседателот на Владата на Република Маке-

донија, задолжен за економски прашања и за координа-

ција со економските ресори – член; 

- Стојне Данилова Иваноски, советник во Кабине-

тот на заменикот на претседателот на Владата на Ре-

публика Македонија, задолжен за економски прашања 

и за координација со економски ресори – член; 

- Младен Фрчковски, советник во Министерството 

за труд и социјална политика – член; 

- Јордан Симонов, раководител на одделение во 

Министерството за финансии – член; 

- Неџати Куртиши, раководител на одделение во 

Министерството за финансии – член; 

- Бисера Јарчевска, помлад соработник во Минис-

терството за финансии – член; 

- Драган Тилев, државен советник во Секретарија-

тот за европски прашања – член; 
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- Даница Насова Иванова, помошник раководител 

на сектор во Секретаријатот за европски прашања – 

член; 

- Александар Зафировски, соработник во Секрета-

ријатот за европски прашања – член; 

- Златко Ветеровски, помошник директор во Царин-

ската управа – член; 

- Славица Кутиров, помошник директор во Царин-

ска управа – член и 

- Димитар Митревски, стручен соработник во Ми-

нистерството за надворешни работи – член – секретар. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-9306/2 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3729. 

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 6.11.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХО-

ЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АМСТЕРДАМ 

 

1. Се именува Игор Тулевски за Почесен конзул на 

Република Македонија во Кралството Холандија, со се-

диште во Амстердам. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-9624/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3730. 

Врз основа на член 38-а став (3) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 6.11.2018 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 

ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ 

СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА  

ПЕРИОДОТ ОД 2019-2022 ГОДИНА 

 

1. Со оваа програма се определуваат средствата 

потребни за доделување финансиска поддршка за пот-

тикнување и развој на воздушниот сообраќај во Репуб-

лика Македонија на домашни и странски превозници 

заради побрз развој на цивилното воздухопловство и 

формирање на поконкурентни и подостапни цени во 

воздушниот сообраќај за периодот од 1 март 2019 годи-

на до 1 март 2022 година во вкупен износ од 

312.420.000.00 денари. 

2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа прог-

рама се доделува согласно намените утврдени во член 

38-а став (1) од Законот за воздухопловство. 

3. Определувањето на финансиската поддршка од 

точка 1 на оваа програма се врши на начин и според 

критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а 

став (5) од Законот за воздухопловство. 

4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2019 

година ќе се обезбедат во Буџетот на Република Маке-

донија за 2019 година, раздел 130.01 – Министерство 

за транспорт и врски, потпрограма 20 – Сообраќај и ко-

муникации, ставка 464 – разни трансфери во износ од 

осумдесет и шест милиони и седумстотини и осумде-

сет и три илјади денари (86.783.000,00) денари. 

5. Проектираните средства од точка 1 на оваа прог-

рама за 2020 година во износ од сто и четири милиони 

и сто четириесет илјади (104.140.000,00) денари ќе се 

обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2020 

година. 

6. Проектираните средства од точка 1 на оваа прог-

рама за 2021 година во износ од сто и четири милиони 

и сто четириесет илјади (104.140.000,00) денари ќе се 

обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2021 

година. 

7. Проектираните средства од точка 1 на оваа прог-

рама за 2022 година во износ од седумнаесет милиони 

и триста педесет и седум илјади (17.357.000,00) денари 

ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 

2022 година. 

8. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи 

Министерството за транспорт и врски. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа прог-

рама престанува да важи Програмата за определување 

средства потребни за доделување финансиска под-
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дршка за поттикнување и развој на воздушниот сооб-

раќај во Република Македонија на домашни и стран-

ски превозници за периодот од 2019-2021 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/2018). 

10. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2019 го-

дина. 

 

Бр. 44-9949/1 Претседател на Владата 

6 ноември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3731. 

По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 

за давање на трајно користење на движни ствари на 

Националната установа – Универзитетска библиотека 

„Гоце Делчев“ – Штип  бр. 44-8538/1 од 25.9.2018 го-

дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 182/18, направена е техничка грешка, по-

ради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – УНИВЕРЗИ-

ТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП   

 

Во табелата, во колоната „Број на примероци“, стои 

„2“, а треба да стои „3“, редоследно почнувајќи од број 

1 до број 29. 

 

Бр. 42-8538/2  

7 ноември 2018 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 

 

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

3732. 

Врз основа на член 5 став 3 и член 13 став 1 алинеја 

1 од Законот за Академијата за судии и јавни обвините-

ли („Службен весник на Република Македонија“ број 

20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Управниот од-

бор на Академијата за судии и јавни обвинители „Па-

вел Шатев“ Скопје на седницата одржана на 08.11.2018 

година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ  И ЈАВНИ  

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

 

Член 1 

Во Статутот на Академијата за судии и јавни обви-

нители „Павел Шатев“ („Службен весник на Република 

Македонија“ број 56/2015), член 9 се менува и гласи: 

„(1) Управниот одбор е орган на управување на 

Академијата и го сочинуваат девет члена. 

(2) На првата конститутивна седница на Управниот 

одбор, на која се утврдуваат членовите и нивните заме-

ници, се избира и претседател и негов заменик од ре-

дот на судиите и јавните обвинители, членови на 

Управниот одбор.“ 

 

Член 2 

Во член 10 став (1), алинеја 4 се менува и гласи: 

,, - формира Комисија за ревизија на одржаните ис-

пити;“   

 

Член 3 

Член 12 се менува и гласи: 

„Директорот и заменикот на директорот ги именува 

Управниот одбор врз основа на јавен оглас што сод-

ржи: 

- објава за именување на директор, односно заме-

ник на директорот на Академијата; 

- условите за именување согласно член 20 став 5 и 

став 6 од Законот; 

- рокот за пријавување; 

- потребни документи кон пријавата; 

- начин на објавување на јавниот оглас; 

- назнака за кое место се конкурира и 

- работно време и адреса на која се доставуваат до-

кументите.“ 

 

Член 4 

Член 13 се брише. 

 

Член 5 

Во член 14 кој станува член 13, бројот „12“ се заме-

нува со бројот „7“ . 

 

Член 6 

Член 15 станува член 14. 

 

Член 7 

Во член 16 кој станува член 15, во ставот (1) бројот 

„15“ се заменува со бројот „14“. 
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Член 8 

Член 17 се брише. 

 

Член 9 

Член 18 станува член 16, се менува и гласи:  

„Управниот одбор на Академијата, во рок од 8 дена 

од приемот на извештајот од Комисијата од член 14 од 

овој Статут, со мнозинство гласови донесува одлука за 

именување директор, односно заменик-директор на 

Академијата.“ 

 

Член 10 

Членовите 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат членови 

17, 18, 19, 20, 21 и 22. 

 

Член 11 

Во членот 25 кој станува член 23, во ставот (2) по-

сле зборовите „членовите на Управниот одбор“ запир-

ката и зборовите „кои не се од редот на членовите по 

функција“ се бришат и се става точка. 

 

Член 12 

Член 26 кој станува член 24, се менува и гласи:  

„Програмскиот совет е стручен орган на Академи-

јата.“ 

 

Член 13 

Во членот 27 кој станува член 25 ставот (3) се мену-

ва и гласи: 

,,(3) Членовите на Програмскиот совет имаат право 

на надоместок за извршената работа, како и право на 

надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со 

закон и подзаконските акти.“ 

 

Член 14 

Членовите 28, 29, 30, 31, 32, 33 стануваат членови 

26, 27, 28, 29, 30 и 31. 

 

Член 15 

Во член 34 кој станува член 32, ставовите (1) и (2) 

се бришат. Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови 

(1), (2) и (3). 

 

Член 16 

Членовите 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 

и 78 стануваат членови 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75 и 76. 

Член 17 

Оваа статутарна одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на интернет страницата на Ака-

демијата. 

 

Бр. 02-329/3 Претседател  

8 ноември 2018 година на Управен одбор, 

Скопје Сашо Рајчев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3733. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Македонија, врз основа на член  24, 

став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), 

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, 

24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 

129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од 

Законот за данокот на додадена вредност („Службен 

весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 

21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 

225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната 

средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 

81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 

39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-

вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 

при увоз и/или производство на нафтени деривати 

(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на 

седницата одржана на 12.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 30,179 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 31,788 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 35,495 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 34,739 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 28,484 

  

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 67,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 69,00 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 64,50 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 53,00 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 35,133 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 ма-

зутот 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 
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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 21,931 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 22,017 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,136 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,136 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.11.2018 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија. 

 

Бр. 02-2170/1  

12 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

3734. 

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и 

член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македо-

нија, постапувајќи по барањето за влегување во сила на 

лиценца за производство на електрична енергија УП1 

бр.12-17/18 од 29.10.2018 година на Друштво за угос-

тителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, на седницата одржана на 

6.11.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за угостителство, трговија и услуги 

МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, 

му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ „ МИТ ГРУП СОЛАР “.  

2. Лиценцата за производство на електрична енер-

гија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-17/18  

6 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ 

ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со се-

диште на ул. Железничка бр.50, Куманово 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 324.01.1/18 
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4. Датум на издавање на лиценцата 

06.11.2018 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

06.11.2053 година 

 

6. Единствен матичен број – 7038615 

 

7. Единствен даночен број – 4017015527905 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија од обновливи извори ќе 

ја врши во фотонапонска електроцентрала “МИТ ГРУП 

СОЛАР” на КП бр. 22693/1 КО Куманово м.в. Влашки 

рид, Сектор за катастар на недвижности Куманово. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршење на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 

енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на  функционирањето на енер-

гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 

март во тековната година да достави годишен извештај 



12 ноември 2018  Бр. 205 - Стр. 39 

 
 

за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и из-

вештајот за финансиското и деловното работење во 

претходната година. Годишниот извештај со сите при-

лози задолжително се доставува и во електронска 

форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

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

сува на соодветната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги да доставува из-

вестување за сите околности, настани и промени кои 

што имаат или би можеле да имаат влијание врз врше-

њето на енергетската дејност производство на елек-

трична енергија. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да 

и овозможи непосреден увид во целокупната докумен-

тација, како и пристап во објектите, деловните просто-

рии, простори, инсталации, како и на средствата и оп-

ремата потребни за вршење на енергетската дејност, во 

согласност со Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги, да доставува писмен извештај за движењето на 

сите параметри кои што го определуваат квалитетот на 

произведената електрична енергија во определен вре-

менски период. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мер-

ки согласно Законот за енергетика и Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 

VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем – МИТ ГРУП СО-

ЛАР со инсталирана моќност до 21,06 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 

од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 
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- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

4. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – Поликристални панели 270W, 

JA Solar; 

- број на фотоволтаични модули - 78 x 270, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 

- Моќнoст на модул: 270 W, 

- Напон на модул: 31.31 V, 

- Струја на модул: 8.67 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 21,06 kW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 

1; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 1 х 20000 W 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2 годишно 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

30537,00 kWh годишно. 

__________ 

3735. 

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и 

член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македо-

нија, постапувајќи по барањето за влегување во сила на 

лиценца за производство на електрична енергија УП1 

бр.12-18/18 од 29.10.2018 година на Друштво за произ-

водство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово, на седницата одржана на 6.11.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, му се из-

дава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија од фотонапонска елек-

троцентрала ФЕЦ „ МАХАГОНИ СОЛАР“.  

2. Лиценцата за производство на електрична енер-

гија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-18/18  

6 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги МА-

ХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште во 

Индустриска зона бб Доброшане, Куманово  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 323.01.1/18 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

06.11.2018 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

06.11.2053 година 

 

6. Единствен матичен број – 4569997 

 

7. Единствен даночен број – 4017995103022 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “МАХА-

ГОНИ СОЛАР” на КП бр. 782/1 КО Доброшане м.в. 

Индустриска, Сектор за катастар на недвижности Ку-

маново. 



12 ноември 2018  Бр. 205 - Стр. 41 

 
 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршење на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 

енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на  функционирањето на енер-

гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 

март во тековната година да достави годишен извештај 

за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и из-

вештајот за финансиското и деловното работење во 

претходната година. Годишниот извештај со сите при-

лози задолжително се доставува и во електронска 

форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) преземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

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

сува на соодветната година. 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги да доставува из-

вестување за сите околности, настани и промени кои 

што имаат или би можеле да имаат влијание врз врше-

њето на енергетската дејност производство на елек-

трична енергија. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да 

и овозможи непосреден увид во целокупната докумен-

тација, како и пристап во објектите, деловните просто-

рии, простори, инсталации, како и на средствата и оп-

ремата потребни за вршење на енергетската дејност, во 

согласност со Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика водни 

услуги, да доставува писмен извештај за движењето на 

сите параметри кои што го определуваат квалитетот на 

произведената електрична енергија во определен вре-

менски период. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мер-

ки согласно Законот за енергетика и Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 

VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем – МАХАГОНИ 

СОЛАР со инсталирана моќност до 21,6 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 

од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 15.09.2018 го-

дина, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

4. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – Поликристални панели 270W, 

JA Solar ; 

- број на фотоволтаични модули - 80 x 270, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 

- Моќнoст на модул: 270 W, 

- Напон на модул: 31.31 V, 

- Струја на модул: 8.67 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 21,6 kW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 

1; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 1 х 20000 W 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2 годишно; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

31320,00 kWh годишно; 

__________ 

3736. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-
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делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енер-

гетика и водни услуги на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН 

ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ОД  РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 

2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна 

тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување и тоа: 

- за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 24,52 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 41,43 ден/m³. 

· за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 25,92 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 42,77 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

- да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

План за прилагодување на тарифите и Бизнис план сог-

ласно ова решение. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

                                                                

УП1 бр. 08-130/17  

7 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

3737. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енер-

гетика и водни услуги на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 

ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ 

ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА  

2019 И 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 

2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна 

тарифа за водната услуга собирање и одведување на 

урбани отпадни води и тоа: 

· за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 4,62 ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 6,25 ден/m³. 

· за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 4,75 ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 6,25 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

- да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

План за прилагодување на тарифите и Бизнис план сог-

ласно ова решение. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

                                                           

УП1 бр. 08-131/17  

7 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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3738. 

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енер-

гетика и водни услуги на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 

ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈКП  ПРОЛЕТЕР  РЕСЕН ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА  

ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна 

тарифа за водната услуга прочистување на отпадни во-

ди и тоа: 

· за 2019 година 

- за категорија домаќинства во износ од 11,23 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 15,84 ден/m³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· за 2020 година  

- за категорија домаќинства во износ од 11,86 

ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 16,24 ден/m³. 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 

- да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Македонија 

План за прилагодување на тарифите и Бизнис план сог-

ласно ова решение. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-

тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 

услуги за регулираниот период 2021-2023 година нај-

доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 

на ова решение.  

4.   Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 1.1.2019 година. 

                                                             

УП1 бр. 08-132/17  

7 ноември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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