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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

4671. 
У К А З  Бр. 28 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ УНАПРЕДУВА  
 
ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ 
 
полковник ОРЦЕ Драган ЈОРДЕВ 
 
ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден 

генерал личен ВЕС: 31040 
 
Командант на Полкот за специјални операции, во 

Генералштабот на Армијата  на Република Македонија. 
Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година. 
      

Бр. 08-1627/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

4672. 
У К А З  Бр. 29 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ  РАЗРЕШУВА  
 
генерал мајор ЃУРЧИНОВСКИ Данило ВАСКО 
 
КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВ-

НА КОМАНДА, ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА   
АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
личен ВЕС: 31040 
 
ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор 
 
Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1628/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

4673. 
У К А З  Бр. 30 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

СЕ ПОСТАВУВА  
 
генерал мајор ЃУРЧИНОВСКИ Данило ВАСКО 
 
ЗА ВОЕН ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО ВО БРИСЕЛ, КРАЛ-
СТВО БЕЛГИЈА 

 
ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор 
личен ВЕС: 31040 
 
до сега: Командант на Здружената оперативна ко-

манда, во Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија. 

 
Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1629/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

4674. 
У К А З  Бр. 31 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ РАЗРЕШУВА  
 
бригаден генерал МИЛЕСКИ Митија ЗОРАН  
 
КОМАНДАНТ НА 1. МЕХАНИЗИРАНА ПЕ-

ШАДИСКА БРИГАДА, ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕ-
РАТИВНА КОМАНДА, ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ 
НА АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
личен ВЕС: 31240  
 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал 
 
Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1630/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

4675. 
У К А З  Бр. 32 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ ПОСТАВУВА  
 
бригаден генерал МИЛЕСКИ Митија ЗОРАН 
 
ЗА КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРА-

ТИВНА КОМАНДА, ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА 
АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор 
личен ВЕС: 31240 
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до сега: Командант на 1. механизирана пешадиска 
бригада, во Здружената оперативна команда, во Гене-
ралштабот на Армијата  на Република Македонија. 

Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1631/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

4676. 
У К А З  Бр. 33 
Од 25 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ ПОСТАВУВА  
 
бригаден генерал ЃОРГОСКИ Тито МИРЧЕ 
 
ЗА КОМАНДАНТ НА 1. МЕХАНИЗИРАНА ПЕ-

ШАДИСКА БРИГАДА, ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕ-
РАТИВНА КОМАНДА, ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ 
НА АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал 
личен ВЕС: 31040 
 
до сега: Аѓутант на Врховниот командант на Воо-

ружените сили на Република Македонија, во Генерал-
штабот на Армијата  на Република Македонија. 

Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1632/1 Претседател 
25 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
4677. 

У К А З  Бр. 34 
Од 28 ноември 2016 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ  ПОСТАВУВА  
 
полковник РИСТЕСКИ Сребре  ЖАРКО 
 
ЗА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО АНКАРА, РЕПУБЛИКА ТУР-
ЦИЈА 

 
ФЧ: полковник 
личен ВЕС: 31040 
 
до сега: Раководител на одделение за управување 

со одбранбени ресурси во Сектор за политика и плани-
рање во Министерството за одбрана 

 
 Овој Указ да се изврши на ден 28.11.2016 година.  
 

Бр. 08-1642/1 Претседател 
28 ноември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4678. 

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“ број 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање на времено користење на 

недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

98/16) во членот 1 зборовите: „шест месеци“ се замену-

ваат со зборовите: „12 месеци“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8098/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4679. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 

33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-

КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА  

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 

на минерална суровина - травертин на локалитетот 

„Плавец“ општина Прилеп, објавен со Јавниот повик за 

доделување на концесија за детални геолошки истра-

жувања на минерална суровина – травертин на локали-

тетот „Плавец“ општина Прилеп 5/2016 („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 164/2016). 

2. Постапката за доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина од 

точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 

објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема 

ниту една пристигната  понуда до истекот на рокот за 

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

 
Бр. 42-8291/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4680. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА  ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И   

ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за инфективни болести и фебрилни состој-
би - Скопје, 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. 42-8331/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
4681. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за детски болести 
- Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за детски болести - Скопје, со кој се уреду-
ваат  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. 42-8331/2 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4682. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на, 
седницата одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здрав-

ствена установа Општа болница - Прилеп. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница 

- Прилеп, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

            Бр. 42-8331/3                                                               Заменик на претседателот 
23 ноември 2016 година                                                               на Владата на Република 
               Скопје                                                                    Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4683. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство 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 Јавната здравстве-

на установа Општа болница - Гостивар. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Гостивар, со кој се уредуваат  правата и об-

врските 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. 42-8331/4 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4684. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2017  ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Ре-

гистарот на прописи на Република Македонија за 2017 

година, бр.02-7362/1 од 27.10.2016 година, донесена од 

Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен 

весник на Република Македонија ц.о. Скопје, на седни-

цата, одржана на 27.10.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-8337/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4685. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.11.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТ-

ПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“   

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за ут-

врдување на цената на годишната претплата на службе-

ното гласило „Службен весник на Република Македо-

нија“ за 2017 година, бр.02-7361/1 од 27.10.2016 година, 

донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 

Службен весник на Република Македонија –ц.о Скопје, 

на седницата, одржана на 27.10.2016 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8338/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4686. 

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 

84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ  НА  МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ 

ТРАНСПОРТ АД- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

150.000 литри Еуродизел БС гориво, за потребите на 

Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за ме-

сец декември 2016 година. 

Еуродизел БС горивото од став 1 на овој член се от-

стапува на Македонски железници Транспорт АД-

Скопје, за извршување на работите од нивната дејност 

– услуги за превоз на патници и стока со железница. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапено-

то гориво, паѓаат на товар на Македонски железници 

Транспорт АД - Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

           Бр. 42-8378/1                                                                Заменик на претседателот 
23 ноември 2016 година                                                               на Владата на Република 
               Скопје                                                                Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4687. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна  сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
ДОЛНЕНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и 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 Општина Долнени. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува до-

говор со градоначалникот на Општина Долнени, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
           Бр. 42-8398/1                                                              Заменик на претседателот 
23 ноември 2016 година                                                              на Владата на Република 
               Скопје                                                                Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4688. 
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  
КРИВОГАШТАНИ 

 
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 Општина 

Кривогаштани.  
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува до-

говор со градоначалникот на Општина Кривогаштани, 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 денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 42-8399/1                                                           Заменик на претседателот 
23 ноември 2016 година                                                             на Владата на Република 
               Скопје                                                             Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4689. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното 
наследство, му престанува користењето на движната ствар, и тоа: 
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Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј Прилеп. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 
наследство склучува договор со директорот на Нацио-
налната установа Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј Прилеп, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар 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. 42-8407/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4690. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник на Република Mакедонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 

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

цата, одржана на 23.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОН-

СКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за електронски комуникации  и престанува користе-

њето на следните движни ствари: 

1. патничко моторно возило, лимузина, марка: 

RENAULT, тип: LAGUNA, произведено во: 2008 го-

дина, со регистарски број: SK 765 SI, број на шасија: 

VF1BT190E40332127, број на мотор: C010280, мотор 

со сила/зафатнина: 110 kw/1995, боја на каросерија: 

мет. сива/7Г и 

2. патничко моторно возило, комби, марка: 

NISSAN, тип: X-TRAIL, произведено во: 2008 година, 

со регистарски број: SK 764 SI, број на шасија: 

JN1TCNT31U0034229, број на мотор: D833C022795, 

мотор со сила/зафатнина: 110 kw/1995, боја на каросе-

рија: мет. црна / 20.  

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Македонската 

академска истражувачка мрежа.  

Член 3 

Директорот на Агенцијата за електронски комуни-

кации склучува договор  со директорот на Македонска-

та академска истражувачка мрежа со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-8611/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4691. 

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 

84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 25.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, на 

Град Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС - 125.000 литри. 

Еуродизел БС од став 1 на овој член се отстапуваат 

на Град Скопје, за потребите на Јавното сообраќајно 

претпријатие „Скопје“ – Скопје, за спроведување на 

акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ - 

есен 2016 година. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапено-

то гориво паѓаат на товар на Град Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8751/1 Заменик на претседателот 

25 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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4692. 

 Врз основа на член 17 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и член 36 став 6 од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 

139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 23.11.2016 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА  

ЗА ПРОЦЕНА 

 

1. За членови на Групата за процена се именуваат: 

- м-р Митко Чавков, директор на Бирото за јавна 

безбедност; 

- Владимир Атанасовски, директор на Управата за 

безбедност и контраразузнавање; 

- Наќе Чулев, директор на Агенцијата за разузна-

вање; 

- м-р Агрон Буџаку, вршител на должноста дирек-

тор на Центарот за управување со кризи; 

- Мутаир Максуд, заменик на директорот на Цента-

рот за управување со кризи; 

- д-р Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за 

заштита и спасување; 

- Екрем Зендели, заменик на директорот на  Дирек-

цијата за заштита и спасување; 

- генерал-мајор Мухамет Рацај, заменик на начал-

никот на Генералштабот на Армијата на Република 

Македонија и  

- полковник Драган Ковачки, раководител на воена-

та служба за безбедност и разузнавање во Министер-

ството за одбрана. 

2. За раководител на Групата за процена се опреде-

лува м-р Агрон Буџаку, вршител на должноста дирек-

тор на Центарот за управување со кризи. 

3.  Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување членови 

на Групата за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 118/15 и 167/15). 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-8355/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4693. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16) и член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 

51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

23.11.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КО-

МИТЕТ  ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ  

ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 

1. Во Решението за именување членови на Управу-

вачкиот комитет за координација и управување во сис-

темот за управување со кризи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“, бр. 181/2016), во точка 1, алине-

јата 7 се менува и гласи: 

- „м-р Агрон Буџаку, вршител на должноста дирек-

тор на Центарот за управување со кризи и раководител 

на Групата за процена.“  

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-8356/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4694. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјодел-

ство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутун-

ски производи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 

99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 

од Законот за виното („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 

188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за 

сточарството („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.11.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-

НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2016 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 

112/16, 121/16, 133/16, 163/16, 176/16 и 190/16), во де-

лот I во табелата во мерката 2-а. износот „50.000.000“ 

се заменува со износот „20.000.000“.  

Во мерката 10 износот „3.551.800.000“ се заменува 

со износот „3.554.800.000“. 

 

II 

Во делот VII во табелата во подмерката 2.3. износот 

„1.000,00“ се заменува со износот „10.000,00“. 
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Во мерката 8. износот „37.000.000,00“ се заменува 

со износот „37.005.000,00“. 

Во мерката 9. износот „11.803.000,00“ се заменува 

со износот „11.903.000,00“. 

Во подмерката 9.5. износот „4.800.000,00“ се заме-

нува со износот „4.900.000,00“. 

Во мерката 11. износот „70.657.500,00 “ се заменува 

со износот „70.602.500,00“. 

 

III 

Во делот XI износот „3.551.800.000“ се заменува со 

износот „3.554.800.000“. 

 

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-8357/1 Заменик на претседателот 

23 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

4695. 

Врз основа на член 28 став (3) од Законот за матич-

ната евиденција  („Службен  весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 

43/14, 148/15 и 27/16), министерот за надворешни рабо-

ти во согласност со министерот за правда, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД 

МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ, ИЗВОД ОД МА-

ТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИ И ИЗВОД ОД МА-

ТИЧНА КНИГА НА ВЕНЧАНИ И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ 

ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ ОД СТРАНА 

НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТ-

СТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката за из-

давање на извод од матична книга на родени, извод од 

матична книга на умрени и извод од матична книга на 

венчани (во натамошниот текст: изводи од матични 

книги) и начинот на водењето на евиденција за издаде-

ните изводи од матичните книги од страна на дипло-

матските и конзуларните претставништва на Република 

Македонија во странство. 

 

Член 2 

Издавањето на изводите од матични книги намене-

ти за странство се врши преку електронскиот систем за 

водење на матичните книги на Министерството за 

правда - Управата за водење на матични книги (во на-

тамошниот текст: системот).  

Пристап до системот имаат овластените лица во 

дипломатско конзуларните претставништва, по прет-

ходно поднесено барање од страна на Министерството 

за надворешни работи до Министерството за правда - 

Управата за водење на матичните книги по кое од стра-

на на Министерството за правда - Управата за водење 

на матичните книги се издава личен сертификат  на се-

кој од овластените лица на безбедносен уред обезбеден 

од страна на Министерството за надворешни работи  

(токен), со важност од пет години. 

 

Член 3 

Од страна на овластеното лице во дипломатско кон-

зуларните претставништва, се поднесуваат барања до 

Министерството за правда - Управата за водење на ма-

тичните книги за издавањето на изводите од матичните 

книги. 

По поднесеното барањето за издавање на извод 

од матични книги, од страна на овластеното лице во 

Министерството за правда - Управата за водење на 

матичните книги се одобрува барањето за издавање 

на извод од матични книги, а овластеното лице од 

дипломатско конзуларното претставништво го печа-

ти изводот и има увид само во податоците кои се на-

ведени во изводот. 

Доколку по одобрувањето на барањето за издавање 

на изводи од матични книги не е испечатен изводот од 

страна на овластеното лице во дипломатско конзулар-

ното претставништво, овластеното лице кое го поднело 

барањето за издавање на извод од матичните книги ис-

праќа електронска пошта до Министерството за правда 

- Управа за водење на матичните книги со образложе-

ние зошто истиот не е испечатен и предаден на подно-

сителот на барањето. 

 

Член 4 

За издадените изводи од матични книги наменети 

за странство се води евиденција во хартиена форма ко-

ја ги содржи податоците: реден број,  име и презиме на 

лицето на кое му се издава изводот, матичен број на 

граѓанинот (МБГ), сериски број на образецот и датум 

на издавање на изводот.   

Евиденцијата се заклучува на крајот на секоја ка-

лендарска година и се заверува со печат на дипломат-

ско конзуларното претставништво. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-

ри 2017 година. 

 

Бр. 40-21399/6 Министер 

19 октомври 2016 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

  

Бр. 01-4267/1 Министер 

18 ноември 2016 година за правда, 

Скопје Валдет Џафери, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4696. 

Врз основ на член 22 став 8 од Закон за образо-

вание на возрасните („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 

144/14, 146/15 и 30/16) министерот за образование 

и наука донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНО-

ВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ  ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВОЗРАСНИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикација на установите и институциите за образование 

на возрасните. 

 

Член 2 

Барањето за верификација на установата или инсти-

туцијата се поднесува до Министерството за образова-

ние и наука (во натамошниот текст: Министерството), 

преку Центарот за образование на возрасните (во ната-

мошниот текст: Центарот). 

 

Член 3 

Кон барањето за верификација на установата или 

институцијата се доставува и елаборат на установата 

или институцијата, кој содржи: 

- визија на установата или институцијата;  

- мисија на установата или институцијата;  

- профил на установата или институцијата;  

- примарна цел на образовната дејност на установа-

та или институцијата;  

- специфични цели и начин на нивно постигнување;  

- обврски на установата или институцијата и на 

наставниците/обучувачите во постигнување на це-

лите;  

- вид и број на програми кои се спроведувале во ус-

тановата или институцијата;  

- вид и број на програми за образование на возрас-

ни кои се спроведуваат во установата или институци-

јата; 

- наставен кадар (постојано и хонорарно врабо-

тени);  

- организација на наставата за образование на воз-

расни; 

- просторно-технички услови и опрема за реализа-

ција на програмите за образование на возрасни; 

- исполнетост на законските регулативи за спрове-

дување на образование на возрасни;  

- органи на установата или институцијата за образо-

вание на возрасни, со внатрешна организација;  

- управен одбор и  

- раководење и управување со установата или инс-

титуцијата.  

Член 4 

Установата или институцијата во едно барање за 

верификација може да достави документација за реали-

зирање на најмногу две посебни програми од иста 

струка/област. 

Доколку се работи за посебни програми од различ-

на струка/област се доставуваат посебни барања за ве-

рификација одделно за секоја струка/област. 

 

Член 5 

Доколку доставеното барање за верификација и 

прилозите се некомплетни, од страна на Центарот се 

бара дополнување на истите од страна на установата 

или институцијата која ги доставила. 

Установата или институцијата постапува по бара-

њето за дополнување и повторно ја доставува комплет-

ната документацијата до Центарот, најдоцна 15 дена од 

денот на приемот на барањето за дополнување. 

Барањето за верификација со комплетната докумен-

тација  од страна на Центарот се доставува до Минис-

терството најдоцна 30 дена од денот на приемот на ба-

рањето за верификација. 

 

Член 6 

Верификација на установите и институциите кои 

реализираат програми за образование на возрасните се 

врши од страна на Комисија за верификација (во ната-

мошниот текст: Комисијата), која  ја сочинуваат чети-

ри члена, и тоа по еден член од Министерството за об-

разование и наука, Центарот за стручно образование и 

обука, Центарот за образование на возрасните и 

Државниот просветен инспекторат. 

Претседател на Комисијата е членот од Министер-

ството. 

При утврдувањето на исполнетоста на условите за 

верификација присуствува и претставник од подноси-

телот на барањето. 

 

Член 7 

Исполнетоста на условите за верификација на уста-

новата или институцијата се врши преку непосреден 

увид. 

При непосредниот увид се врши оцена на исполне-

тоста на: 

- минималните технички и хигиенски услови пот-

ребни за реализирање на програма за образование на 

возрасни, 

- просторните и материјални услови потребни за ре-

ализирање на програма за образование на возрасни и  

- кадровските услови потребни за реализирање на 

програма за образование на возрасни.  

За увидот во исполнетоста на условите за верифи-

кација се информира установата или институцијата нај-

доцна седум дена пред увидот. 

 

Член 8 

По извршениот увид, од страна на претседателот на 

Комисијата најдоцна седум дена од денот на увидот се 

доставува извештај до министерот за образование и на-
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ука за исполнетоста на условите за верификација на ус-

тановата или институцијата, кој содржи мислење за ис-

полнетоста на стандардите и условите за работа на ус-

тановата или институцијата, со наведување на евенту-

ални недостатоци во поглед на исполнетоста на стан-

дардите и условите за работа на установата или инсти-

туцијата.  
 

Член 9 

Доставениот извештај од членот 8 од овој правил-

ник може да биде позитивен, доколку установата или 

институцијата во целост ги исполнува условите за реа-

лизација на понудената програма за образование на 

возрасни. 

Доставениот извештај од членот 8 од овој правил-

ник може да биде негативен, доколку установата или 

институцијата не ги исполнува условите за реализација 

на понудената програма за образование на возрасни. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на вери-

фикација на установите и институциите за образование 

на возрасните („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.115/13). 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

                               

Бр.20-15890/1 Министер 

22 ноември 2016 година за образование и наука, 

Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 

___________ 

4697. 

Врз основа на член 21-a став 3 и  член 22 став 5 од 

Законот за образование на возрасните („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 

74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16), министерот за об-

разование и наука, во согласност со министерот за ин-

форматичко општество и администрација, дoнесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО СО ПОТРЕБНА-

ТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА ЗА 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВОЗРАСНИТЕ  И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ-

ТО ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВИТЕ И 

ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗ-

РАСНИТЕ СО ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                        

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

њето со потребната документација за верификација за 

посебни програми за образование на возрасните и за 

образецот на барањето за верификација на установите 

и институциите за образование на возрасните со пот-

ребната документација. 

 

Член 2 

Образецот на барањето за верификација за посебни 

програми за образование на возрасните е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог 

број 1, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: 

- податоци за установата/институцијата, 

- податоци за програмата, 

- дел во кој подносителот на програмата поврдува 

дека програмата што ја поднесува води до стекнување 

на стручни квалификации, програмата е изготвена сог-

ласно Моделот на посебна програма за образование на 

возрасните и документи кои ги доставува во прилог на 

барањето. 

 

Член 3 

Потребната документација која се поднесува со 

Образецот на барањето за верификација за посебни 

програми за образование на возрасните е содржана 

во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 4 

Образецот на барањето за верификација за устано-

вите и институциите за образование на возрасните е от-

печатен на хартија со бела боја во А4 формат и е даден 

во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: 

- податоци за установата или институцијата за обра-

зование  на возрасните, 

- изјава од раководното лице и 

- име  и презиме и потпис на директорот и печат на 

установата или институцијата. 

 

Член 5 

Потребната документација која се поднесува со 

Образецот на барањето за верификација за установите 

и институциите за образование на возрасните е содржа-

на во Прилог број 4, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 20-15211/1 Министер 

4 ноември 2016 година за информатичко општество 

Скопје и администрација, 

 Марта Арсовска Томовска, с.р. 

  

Бр.12/2-4117/2 Министер 

10 ноември 2016 година за образование и наука, 

Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4698. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.10.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Студеничани, која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-

ности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Студеничани престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Студеничани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

Бр. 0916-23884/1  

31 октомври 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

4699. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ 

ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВО-

ДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО  

ОД ГЕРМАНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 

од живина и диви птици по потекло од Германија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

205/16), во членот 1 во ставот 1 зборовите: „регионот 

Плен во Германија“ се заменуваат со зборовите: “след-

ните сојузни покраини во Германија: 

- Шлезвиг-Холштајн, и  

- Мекленбург-Западна Померанија.“ 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 02-5287/3 Агенција за храна 

22 ноември 2016 година         и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

__________ 

4700. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА 

И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО  

ПОТЕКЛО ОД ШВАЈЦАРИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение се забранува увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 

од живина и диви птици заради заштита од внесување 

на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во 

Република Македонија кои потекнуваат од зона во ра-

диус од 30 км од следните езера во Швајцарија: 

- Боденско Езеро, 

- Женевско Езеро, 

- Нешателско Езеро и 

- Билско Езеро. 

Забраната од став (1) на овој член се применува на 

месо од живина и диви птици како и производи и нус-

производи од живина и диви птици за пратки кои се 

произведени по 5 ноември 2016 година. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 02-5420/1 Агенција за храна 

22 ноември 2016 година         и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4701. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 101 и член 107 од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43//2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барање-

то на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје број 

27888/1 од 23.8.2016 година, на седницата одржана на 

ден 21.11.2016 година донесе 

 

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 

 

1. Се дава дозвола за вршење на услуги со хартии 

од вредност на Одделение за работи со хартии од вред-

ност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со се-

диште на ул. Македонија бр.9/11 во Скопје. 

2. Одделението за работи со хартии од вредност на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе ги врши 

следниве услуги со хартии од вредност предвидени во 

член 94 став 1 точки а), б), в), г), д), ѓ), е), ж), з), ѕ) и и) 

од Законот за хартии од вредност:  

а) купување и продавање на хартии од вредност по 

налог и за сметка на клиентот; 

б) купување и продавање на хартии од вредност во 

свое име и за своја сметка; 

в) управување со портфолио на хартии од вредност 

по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

г) вршење на трансакциите и активностите за смет-

ка на издавачот на хартиите од вредност потребни за 

успешна јавна понуда на хартии од вредност, без за-

должителен откуп на непродадените хартии од вред-

ност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 

издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-

на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-

лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација; 

е) инвестиционо советување; 

ж) извршување на трансакции и активности за 

сметка на трети лица потребни за преземање на едно 

акционерско друштво во согласност со Законот за пре-

земање на акционерски друштва; 

з) чување на хартии од вредност што вклучува отва-

рање и водење на сметки на хартии од вредност во свое 

име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и 

водење на сметки на хартии од вредност и за своите 

клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вред-

ност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со 

хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на 

достасани побарувања од издавачите врз основа на дос-

тасани хартии од вредност, камати и дивиденди за 

сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, 

известување за собранија на акционерите и застапува-

ње на тие собранија, плаќање на даночни обврски на 

клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во 

негова сопственост и слично); 

ѕ) прием и пренос на налози за купување и продава-

ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 

од вредност и 

и) вршење дополнителни услуги за издавачите на 

хартии од вредност. 

3. Се дава согласност за именување на Драган Ил-

коски за Раководител на Одделението за работи со хар-

тии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД 

Скопје согласно Одлуката за вработување на раководи-

тел на Одделение за услуги со хартии од вредност 

бр.23104/1-7 од 21.7.2016 година донесена од Управни-

от одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 

период од 3 години. 

4. Дозволата од точка 1 и точка 2 и согласноста од 

точка 3 на ова Решение се дава под услов Народна Бан-

ка на Република Македонија да даде согласност на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за вршење на 

финансиски активности предвидени во Законот за бан-

ките. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-72 Комисија за хартии од вредност 

21 ноември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

4702. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

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

13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-

79 од 14.10.2016 година на седницата одржана на ден 

21.11.2016 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Димче Панов од Велес. 
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2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Димче Панов се дава за период од 5 

(пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Димче Панов престанува да важи и пред 

истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 

случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-79 Комисија за хартии од вредност 

21 ноември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

4703. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

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

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-86 

од 7.11.2016 година на седницата одржана на ден 

21.11.2016 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Стефан Степаноски од Скопје издадена со Ре-

шение бр.07-2377/6 од 26.12.2006 година и обновена на 

ден 6.12.2011 година од Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Македонија.   

2. Дозволата за работење на брокер на лицето 

Стефан Степаноски се обновува за период од 5 (пет) 

години од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето 

Стефан Степаноски престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-

те предвидени со Закон. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-86 Комисија за хартии од вредност 

21 ноември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4704. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 

постапувајќи по Барањето за влегување во сила на ли-

ценца за производство на електрична енергија УП1 

бр.12-52/16 од 17.11.2016 година на Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, 

Чешиново, Чешиново – Облешево, на седницата од-

ржана на ден 23.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Че-

шиново – Облешево, со седиште на ул. Скопска бр.19 

Чешиново, Чешиново – Облешево, за вршење на енер-

гетска дејност производство на електрична енергија од 

фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „Манов Солар“ 

издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 

енергија УП1 бр.12-52/16 од 6.9.2016 година, („Служ-

бен весник на РМ“ бр.172/16) влегува во сила.  

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

    УП1 Бр. 12-52/16  

23 ноември 2016 година              Претседател, 

            Скопје Димитар Петров, с.р. 

    

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

НОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново – Обле-

шево, со седиште на ул. Скопска бр.19 Чешиново, Че-

шиново – Облешево 
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

23.11.2016 година  

 

4. Датум на важење на лиценцата 

23.11.2051 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 277.01.1/16 

 

6. Број на деловниот субјект – 6977863 

 

7. Единствен даночен број – 4084014500859 

 

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 „МАНОВ 

СОЛАР “ на КП бр. 4994/1, КО Чешиново, Општина 

Чешиново – Облешево. 

 

8.  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.  

 

9.  Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за производство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР 

ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново – Облешево, со седиште 

на ул. Скопска бр.19 Чешиново, Чешиново – Обле-

шево, (во понатамошниот текст: носител 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, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

11. 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. 
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12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) 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; 

 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

14. 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. 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден  увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

1. Име на мала фотонапонска  централа – ФЕЦ МА-

НОВ СОЛАР со инсталирана моќност од  49,92 kW;  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2016 година, 

- година на завршеток на градба - 2016 година, 
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- година на почеток на работа - 2016 година, 

- проценет животен век на фотонапонска централа - 

25 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на  на фотоволтаични модули 192 x 260 W,  

- Тип-поликристални панели 260W, ЈАР3ВВ260,  

- Номинални податоци: 

- Моќнoст: 260 Wp, 

- Номинален напон 30,63 V 

- Струја на модул 9,04 А 

4. Податоци за инвертор Fronius Eco 25.0-3-S 

Fronius; 

Номинални податоци максимална моќност 2x 25000 W. 

5. Годишно сончево зрачење на локацијата - 1600 

kWh/m2, 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

80.000 kWh. 

__________ 

4705. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 17, 

став 1 и член 24 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Трговското друштво за производство на 

електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Битола на ден 25.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 од Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-50/16 од 

13.07.2016 година, објавено во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 131/16, зборовите: „од 1 MW 

во прва фаза“ се менуваат и гласат: „од 2 MW (1 MW 

во прва фаза и 1 MW во втора фаза)”.  

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „1 MW во прва 

фаза“ се менуваат и гласат: „2 MW (1 MW во прва фаза 

и 1 MW во втора фаза)”.  

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „8.400.000“ се ме-

нува и гласи: „16.800.000“. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-50/16  

25 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4706. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 43 од Законот за енер-

гетика енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), 

постапувајќи по Барањето УП1 бр.07-104/15 од 

17.11.2016 година на Трговското друштво за производ-

ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 

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

Логоварди Битола, за менување на лиценца за вршење 

на енергетска дејност Производство на електрична 

енергија, на седницата одржана на 25.11.2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА  ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Одлуката за влегување во сила на лиценца за 

вршење на енергетската дејност Производство на елек-

трична енергија, УП1 бр.07-104/15 од 6.7.2016 година 

на Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди 

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

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

127/16), во точка 1 по зборовите: “прва фаза од 1MW” 

се додаваат зборовите: “и втора фаза од 1MW”. 

2. Во Прилог 1, во точка 3 евидентниот број се ме-

нува и гласи: 

“ЕЕ - 260.01.1/15, 2/16”. 

3. Во Прилог 2, во насловот по зборовите: “прва фа-

за од 1MW” се додаваат зборовите: “и втора фаза од 

1MW”,  
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– во алинеја 1 зборот: “еден” се заменува со зборот 
“два”, 

– во алинеја 3 зборот: “генератор” се заменува со 
зборот “генераторите”, во потточка 3 зборот “еден” се 
заменува со зборот “два”,  

– во алинеја 4 зборот: “трансформатор” се заменува 
со зборовите: “трансформаторите”. 

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

 
УП1 Бр. 07-104/15  

25 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4707. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 215/15, 
6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 
43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16 и 189/16), 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, пресметување 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 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.11.2016 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: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 26,063 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 27,800 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 24,951 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 24,510 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 18,931 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

  а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 62,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 64,00 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 48,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 37,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 23,861 
 
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 дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 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 ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 
и/или производство на нафтени деривати и тоа: 
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а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,809 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,767 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,121 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно 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 29.11.2016 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-2245/1  

28 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
4708. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, врз основа на член 151, став 10 
од Законот за енергетика („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16), член 17, став 1 и член 24 од Пра-
вилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по 
барањето на Трговското друштво за производство 
на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Битола на ден 25.11.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 од Решението за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија УП1 бр. 08-49/16 од 13.7.2016 година, објавено 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
131/16, зборовите: „од 1 MW во прва фаза“ се мену-
ваат и гласат: „од 2 MW (1 MW во прва фаза и 1 
MW во втора фаза)”.  

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „1 MW во прва 
фаза“ се менуваат и гласат: „2 MW (1 MW во прва фаза 
и 1 MW во втора фаза)”.  

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „8.400.000“ се ме-
нува и гласи: „16.800.000“. 

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

 
УП1 Бр. 08-49/16  

25 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ 
4709. 

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од За-
конот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната награда „Св. 
Климент Охридски", на седницата одржана на 15 ноем-
ври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2016  ГОДИНА 
ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОС-
ПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,  
УМЕТНОСТА,  ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И 
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИ-
НА И  ВО СОЦИЈАЛНАТА  ДЕЈНОСТ  ОД  ЈАВЕН 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во областа на воспитанието и образованието, 

државната награда им се доделува на: 
- проф. д-р Марко Китевски - фолклорист. 
II. Во областа на културата и уметноста, државната 

награда им се доделува на: 
- проф. м-р Гордана Јосифова - Неделковска - му-

зички уметник, 
- проф. м-р Жарко Башески - скулптор, 
- Весна Стојчевска- поетеса и 
- Лилјана Мазова- театарска критичарка и публи-

цистка.  
III.  Оваа  одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 08-4829/2 Претседател на Одборот 

 
25 ноември 2016 година 

за доделување на државната 
награда  

Скопје „Св.Климент Охридски“ 
 акад.Владо Камбовски, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
4710. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од  Изборниот законик (Службен весник 
на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
27.11.2016 годинa, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, 
објавени во „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 84 од 30 април 2016 година, број 08-
1304/3, 6.5.2016 година, објавена во Службен весник 
на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, 
број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, број 08-2788/1 од 
28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 го-
дина, број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, број 08-
2788/7 од 14.11.2016 година и број 08-2788/9 
22.11.2016 година, Државната изборна комисија ре-
шавајќи по поднесените барања за неприфаќање за 
извршување на должноста претседател, заменик 
претседател, член или заменик член во општинските 
изборни комисии поради здравствени или семејни 
причини, ги изврши следните измени и дополну-
вања:   

1. Во составот на Општинската изборна комисија  
НОВО СЕЛО,  заменик членот АЦО КРЛЕВ вработен 
во Општина Ново Село  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира  БЛАГОЈ ТАСЕВ  
вработен во Општина Ново Село. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија  
ДЕМИР КАПИЈА, заменик  членот  РИСТЕ ТАШЕВ  
вработен  во  Општина Неготино  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик  член  се избира  ТРАЈЧЕ КАМЧЕВ  
вработен во Агенција за катастар на недвижности. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
КИСЕЛА ВОДА, заменик членот РУЖИЦА ЈОВАНО-
ВИЌ – МАЛИНОВСКА вработена во Институт за стан-
дардизација на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ВИКТОРИЈА МАТЕВ-
СКА–ЗДРАВКОВСКА вработена во Општина Аеродром. 

    
II.   Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, и на интернет страницата на Држав-
на изборна комисија. 

    
ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 
 
Бр. 08-2788/11 Државна изборна комисија 

28 ноември 2016 година Претседател,  
Скопје Александар  Чичаковски, с.р. 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4711. 

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) 

и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното 

претпријатие  Службен весник на Република Македо-

нија, Управниот одбор на Јавното претпријатие Служ-

бен весник на Република Македонија на седницата од-

ржана на 27.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за 2017 година на службеното гласило 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2017 година, за домашни правни и физички лица се ут-

врдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на 

рати. 

 

Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2017 година, за правни и физички лица со седиште или 

живеалиште во странство се утврдува на 325,00 евра. 

 

Член 4 

Цената на претплатата на службеното гласило 

„Службен весник на Република Македонија“ за покра-

ток период од 12 месеци, се утврдува со износ од 

1.000,00 денари на месечно ниво. 

 

Член 5 

Цената утврдена во член 2, 3 и 4 од оваа одлука е со 

пресметан данок на додадена вредност. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.1.2017 година. 

 

Бр. 02-7361/1 Управен одбор 

27 октомври 2016 година Претседател, 

Скопје Лазо Трпков, с.р. 
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4712. 
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) 
и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното 
претријатие „Службен весник на Република Македо-
нија“, Управниот одбор на Јавното претпријатие 
„Службен весник на Република Македонија“ на седни-
цата одржана на 27.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2017 година, во издание на Јавното прет-
пријатие „Службен весник на Република Македонија“ 
ц.о. Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2017 година за 
домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000 
денари, со можност за плаќање на рати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2017 година за 
домашни правни и физички лица кои ќе се претпла-
тат на службеното гласило „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ за 2017 година изнесува 2.000 
денари. 

 
Член 3 

 Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2017 година за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 100,00 евра. 

 
Член 4 

Цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е со 
пресметан данок на додадена вредност. 

 
Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
1.1.2017 година. 

 
Бр. 02-7362/1 Управен одбор 

27 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Лазо Трпков, с.р. 
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