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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3383.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ 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 Република Македонија, на седницата одржана на
2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ВЕСТ БАЛКАН
СТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПИТРАН“ С.ДВОРЦИ, ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
Вест Балкан Стоне увоз-извоз ДОО Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
минерална вода на локалитетот „Питран“ с.Дворци,
Општина Пласница, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0.015496km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6662/1
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

8 октомври 2018

3384.
Врз основа на член 12 став (11) од Законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ЛЕДРА АГРО ДОО ГЕВГЕЛИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СМОКВИЦА”, ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
1. На Друштвото за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална
вода на локалитетот „Смоквица”, општина Гевгелија,
со површина на простор на концесија за експлоатација
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
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2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.000005 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6663/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3385.
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.48/02, 24/12 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ОДЛИКУВАЊА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се овластува Друштвото за производство и промет на стоки и услуги „ДИЈАГ“ ДОО
Скопје за изработка на ордени и медали и тоа:
а) Ордени на Република Македонија:
- Орден на Република Македонија,
- Орден „8 Септември“,
- Орден „Илинден -1903 година“,
- Орден за заслуги за Македонија и
- Орден за воени заслуги.
б) Медали на Република Македонија:
- Медал за заслуги за Македонија и
- Медал за храброст.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7095/1
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3386.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА
ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДЕБРИШТЕ“, ОПШТИНА РОСОМАН
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот
„Дебриште“, Општина Росоман на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - мермер на локалитетот „Дебриште“,
општина Росоман бр. 44-4187/1 од 19.12.2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.189/17).
2. Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА
ПРОМЕТ ДОО Кавадарци достави понуда со број
00000091 на 17.7.2018 година.
3. На јавниот повик, Друштвото за градежништво и
трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската
документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво и трговија
ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер
на локалитетот „Дебриште“, Општина Росоман, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата и тоа:
Точка
1
2
3
4

Координата
Y
7.572.880,00
7.574.000,00
7.574.000,00
7.572.880,00

Координата
X
4.590.960,00
4.590.960,00
4.590.080,00
4.590.080,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,985600 km2.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 2.827.673,00 денари субјектот од
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави
до Државната комисија за жалби по јавни набавки
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на
пријавите за учество или евалуацијата на понудите и
одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-7917/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3387.
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, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, пет службени кучиња и тоа:
- две од расата белгиски овчар и
- три од расата германски овчар.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Казнено поправната установа Затвор Скопје - Скопје.
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Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Скопје
– Скопје, со кој ќе се уредат 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. 44-8603/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3388.
Врз основа на член 42 став (3) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии-Царинската управа на Република
Македонија да спроведе постапка за избор на правно
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да
се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на Извештајот за редовниот годишен попис за 2017 година на средствата и обврските
на Царинската управа на Република Македонија бр.
02-067691/17-0053 од 5.2.2018 година и Одлуката за
усвојување на Извештајот и Дополнувањето кон извештајот од Комисијата за утврдување на употребливост, намена и вредност на вишок на средства и
стари производи кои немаат вредност и кои се наоѓаат во магацините за залиха на материјали, ситен инвентар, резервни делови, готови производи и стока
на Царинската управа број 05-018484/18-0011 од
10.7.2018 година, донесени од директорот на Царинската управа на Република Македонија.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8615/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3389.
Врз основа на член 20 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ
НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда 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 Министерството за правда - Управа за водење на матичните
книги.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со директорот на Управата за водење на матичните 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8623/1
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3390.
Врз основа на член 20 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ
СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда 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 Министерството за правда - Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови
права.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со в.д. директорот – владин агент на Бирото за застапување на
Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, 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. 44-8624/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3391.
Врз основа на член 18 став (4) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,МАЈКА ТЕРЕЗА” – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат
на улица „Стари водовод“ во Скопје, на КП 1568/2, КО
Чаир, запишани во Имотен лист бр.92499, сопственост
на Република Македонија, и тоа:
- објект бр.83, влез 01, кат ПО, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 186 м2,
- објект бр.83, влез 01, кат ПР, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 812 м2,
- објект бр.83, влез 01, кат 01, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 808 м2 и
- објект бр.83, влез 01, кат 02, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 808 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Универзитетот ,,Мајка Тереза“ – Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
образование и наука и Универзитетот „Мајка Тереза“ –
Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8729/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3392.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КО
ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија КО Лешок, Општина
Теарце.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8803/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3393.
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став 3
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
Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЛИМЕШТАНИ“ С.КЛИМЕШТАНИ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник се доделува во функција на експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот
„Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга.
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација
на минерална суровина се стекнува со доделување на
концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина
Дебарца и Општина Струга е создавање на услови за
рамномерно искористување на минералната суровина и
создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина
Струга.
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник ќе биде
спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за експлоатација, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за економија
формира Комисија за спроведување на постапката во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
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По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9027/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3394.
Врз основа на член 36 став 3 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, 115/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ
СОВЕТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Член 1
Во Одлуката за формирање на Националниот совет
за одржлив развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2010) вo членот 2, став 1, по алинејата 1
се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- следење на процесот на интегрирање на Целите
за одржлив развој и Агендата 2030 на Обединетите нации при изработката на национални стратешки документи“.
Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„ Националниот совет за одржлив развој го сочинуваат:
- заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори,
- министерот за животна средина и просторно планирање,
- министерот за локална самоуправа,
- министерот за економија,
- министерот за труд и социјална политика,
- министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- министерот за финансии,
- министерот за информатичко општество и адмиистрација,
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- министерот за транспорт и врски,
- министерот за надворешни работи,
- министерот за образование и наука,
- министерот за здравство,
- министерот за правда,
- двајца пратеници од Собранието на Република
Македонија,
- претставник од Македонската академија на науките и уметностите,
- по еден претставник од:
• Стопанската комора на Македонија,
• Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии,
• Стопанската комора на Северозападна Македонија и
• Сојузот на стопански комори на Македонија.
- еден експерт за одржлив развој, двајца со потесна
специјалност од областа на економијата, еден претставник со потесна специјалност од областа на социјалниот
развој и еден претставник со потесна специјалност од
областа на заштитата на животната средина, кои ќе бидат избрани од следните универзитети:
• Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје,
• Универзитет Св. Климент Охридски - Битола,
• Универзитет Гоце Делчев - Штип,
• Државен универзитет во Тетово - Тетово и
• Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово. “
Член 3
Во членот 5, зборот „Претседателот“ се заменува со
зборот „Претседавачот“, точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваaт зборовите „и
другите членови на Националниот совет за одржлив
развој.“.
Член 4
Членот 7 се менува и гласи:
„ Логистичката поддршка на Националниот совет
за одржлив развој ќе ја координира и врши Кабинетот
на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за
економски прашања и за координација со економските
ресори.
Експертската и техничката поддршка на Националниот совет за одржлив развој ќе ја врши Техничката работна група на Националниот совет за одржлив развој,
а ќе ја координира Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и
за координација со економските ресори“.
Член 5
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9099/1
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3395.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапуваат 200 000 килограми
Мазут М-1 НС од стоковните резерви за потребите на
Министерството за одбрана, без надомест, заради непречено остварување на функциите на Армијата на Република Македонија.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9105/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3396.
Врз основа на член 16 став 9 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013,
41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018, 83/2018 и
120/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 2 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ
1. Магдалена Филиповска-Грашкоска се избира за
претседател на Инспекцискиот совет, со мандат од три
години со право на уште еден повторен избор, досегашен в.д. претседател на Инспекцискиот совет.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9156/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3397.
Врз основа на член 16 став 9 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013,
41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018, 83/2018 и
120/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 2 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ
1. Фитим Лога се избира за член на Инспекцискиот
совет од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната, со мандат од
три години со право на уште еден повторен избор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9157/1
Претседател на Владата
2 октомври 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3398.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија”
бр.15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и
64/18) и член 40 став 3 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.196/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2018
ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија„ бр.17/18), во точката
4 износот „3.630“ се заменува со износот „3.993“.
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По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5. стипендии за студенти - деца на починатите
припадници на Армијата на Република Македонија и
Министерството за внатрешни работи во хеликоптерската несреќа, по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука со месечна стипендија од 3.993 денари за девет месеци во годината”.
Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8846/1
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
3399.
ОБЈАВА
Договорот за воена финансиска соработка помеѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција, склучен во Скопје на 20 декември 2017
година и во Анкара на 29 декември 2017 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија и
објавен во „Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18, кој што е ратификуван и од страна на Република Турција, согласно со член 9, став 1 од предметниот Договор, стапил во сила на 18 јули 2018 година.
24 септември 2018 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3400.
Врз основа на член 28 став (4) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/18), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВНЕСУВАЊЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ,
ИСПРАВКА И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД
РЕГИСТАРОТ НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ,
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УДЕЛОТ (ИНДИКАТОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА),
НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ И АДМИНИСТРИРАЊЕ,
ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА (ПОТРЕБИ) ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВИСТИНСКИ
СОПСТВЕНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците
од регистарот на вистински сопственици, начинот на

користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин
на одржување и администрирање и техничките барања
(потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици.
Член 2
(1) Внесување, пријавување, исправка и бришење
на податоците за вистинскиот сопственик на правниот
субјект во регистарот на вистински сопственици (во
понатамошниот текст: регистарот) врши овластеното
лице од член 27 од Законот за спречување перење пари
и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст:
Законот), кое има одобрен пристап преку интернет
криптирана конекција, со користење на веб-базирани
електронски системи (во понатамошниот текст: регистарски систем) достапни преку веб-порталот на Централниот регистар на Република Македонија (во понатамошниот текст: администратор на регистарот).
(2) Со внесување на податоци во регистарот се
врши запишување на податоците за вистинскиот сопственик на правниот субјект за прв пат во регистарскиот систем.
(3) Со пријавување на промена на податоците во регистарот се врши внесување на промена на податок за
вистинскиот сопственик веќе внесен во регистарскиот
систем.
(4) Со исправка на податоците за вистинскиот сопственик во регистарот се врши исправка на очигледни
технички грешки на податоците за вистинскиот сопственик во регистарскиот систем (имиња, букви, бројки и сл.).
(5) Со бришење на податоците за вистинскиот сопственик се врши целосно бришење на податоците за
вистинскиот сопственик внесени во регистарскиот систем.
Член 3
(1) Внесување на податоците за вистинскиот сопственик се врши на следниот начин:
- податоците за правниот субјект и тоа: назив, седиште, единствен матичен број на субјектот и даночен
број, датум на основање и бришење на деловниот субјект, се преземаат и евидентираат автоматски од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица што
се водат кај администраторот на регистарот со внесување на единствен матичен број на субјектот од страна
на подносителот;
- податоците за вистинскиот сопственик и тоа: лично име, единствен матичен број или друг идентификациски број, адреса на постојан и привремен престој, датум на раѓање, даночен број, државјанство, сопственички удел или друга форма и вид на сопственост или
контрола и датум на внесување и бришење на вистинскиот сопственик од регистарот се евидентираат како
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што се запишани во документот за идентификација со
кирилско писмо, а вистинскиот сопственик кој е странец во регистарот се внесува со латинско писмо, како
што е запишан во документот за идентификација.
(2) Внесувањето на податоците во регистарот се
врши по пополнување на сите задолжителни податоци
за вистинскиот сопственик и електронско потпишување со квалификуван сертификат.
(3) Правниот субјект електронски се известува за
успешно завршување на внесот, исправката или бришењето на податоците за вистинскиот сопственик во регистарот, при што за тоа му се издава електронски потпишан документ.
Член 4
(1) Подносителот внесува податоци за сопственичкиот удел или друга форма и вид на сопственост или
контрола на вистинскиот сопственик на правниот субјект (во натамошниот текст: индикатор за утврдување
на сопственоста).
(2) Подносителот го внесува индикаторот за утврдување на сопственоста со избор на еден од следните
критериуми:
1. директна сопственост;
2. индиректна сопственост;
3. право на глас или друго право;
4. на друг начин остварува контрола или
5. овластено лице за застапување/лице со контролна
позиција.
(3) До избраниот индикатор на сопственост од став
(2) точки 1, 2 и 3 на овој член се наведува и процентуалниот износ на уделот, акциите, односно процентуалниот износ на право на глас.
Член 5
(1) Податоците за правните субјекти и нивните вистински сопственици, се достапни на јавноста во форма
на информација.
(2) Податоците од ставот (1) на овој член ги содржат последните впишани податоци за правните субјекти запишани во соодветниот регистар.
(3) Податоците од ставот (1) на овој член може да
се пребаруваат по единствен матичен број на субјектот,
единствен даночен број, како и по име и презиме на
вистински сопственик. Во случај кога пребарувањето
се врши по име и презиме на вистински сопственик, а
заради поблиска идентификација на физичкото лице,
системот го прави достапен податокот за месец и година на раѓање за секој од резултатите од пребарувањето.
(4) Податоците од ставот (1) на овој член се користат од страна на корисници евидентирани во системот
за централизирано управување со корисници на администраторот на регистарот, кои по претходно доставено барање добиле дозвола за пристап до регистарскиот
систем.
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(5) Барањето за електронски пристап за користење
на податоци за вистинските сопственици содржи име и
презиме и адреса на корисникот.
(6) Субјектите од член 29 став (1) од Законот имаат
директен електронски пристап до сите податоци за вистинските сопственици, согласно правилата за работа на
администраторот на регистарот.
(7) Субјектите од член 5 од Законот задолжително
при секое пребарување го внесуваат основот за пребарувањето, како што е анализа на клиентот при воспоставување на деловен однос, анализа при спроведување на трансакција, спроведување на засилена анализа на клиент односно трансакција и други анализи, во
согласност со потребите на преземање мерки и дејствија заради откривање и спречување на перење пари и
финансирање на тероризам.
(8) За потребите на спроведување на обврските од
член 29 став (1) и член 146 став (5) од Законот, Управата и администраторот на регистарот разменуваат податоци и информации и Управата добива извештаи генерирани врз основа на податоците од регистарот согласно закон врз основа на склучен меморандум со администраторот на регистарот, согласно член 125 од Законот.
(9) На веб локацијата на администраторот на регистарот се објавуваат ажурни кориснички упатства за користење на регистарскиот систем.
(10) Секое физичко лице може да побара увид во
регистарот на вистински сопственици во канцелариите
на администраторот на регистарот заради проверка дали истото е евидентирано како вистински сопственик
на правен субјект, согласно закон.
Член 6
(1) Регистарот се одржува и администрира на начин
што овозможува висока достапност за електронско
евидентирање на податоци во регистарот и електронски пристап до податоци од регистарот, согласно прописите за заштита на личните податоци.
(2) Во регистарот се чуваат сите евидентирани податоци, измени и бришења на податоци за вистински
сопственици, вклучувајќи го и датумот и времето на
упис, согласно закон и прописите донесени врз основа
на тој закон.
Член 7
(1) Регистарот се состои од централизирана платформа обезбедена преку веб-локацијата на администраторот на регистарот.
(2) Централизираната платформа се состои од најмалку три механизми и тоа за собирање на податоци, за
моделирање на податоци и за дистрибуција на податоци.
(3) Запишувањето на податоците во регистарот односно нивната достапност треба да биде обезбедена во
реално време.
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(4) Регистарот обезбедува сигурност, достапност,
интегритет и доверливост на податоците со кои оперира.
(5) Заради обезбедување на точни и навремени податоци, регистарот електронски се поврзува и користи
податоци од:
- трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица што се водат кај администраторот на регистарот
при внесувањето податоци и издавањето информации и
- регистарот на буџетски корисници што се води во
Министерството за финансии.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13-11155/4
8 октомври 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
3401.
Врз основа на членовите 32 став 1 алинеја 19, 54 и
55 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 81/05), членот 66 од Деловникот на Државната изборна комисија, бр. 01-1322/1 од
6.7.2017 година, Правилникот бр. 12–1401/1 од
1.8.2018 година и 12-1401/2 од 10.8.2018 година, резултатите од гласањето на гласачките места во Република
Македонија и во Дипломатско – конзуларните претставништва и Конзуларните канцеларии на Република
Македонија во странство, одржано на 29 и 30 септември 2018 година и Решението, бр. УП1 12 - 53 од
3.10.2018 година, за поништување на гласањето на ИМ
1008, а во врска со Oдлуката за распишување на референдум, бр.08-4666/1 од 30.7.2018 година, Државната
изборна комисија на 3 октомври 2018 година го усвои
следниот
ИЗВЕШТАЈ
ЗА КОНЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕТО
НА РЕФЕРЕНДУМОТ НА ДРЖАВНО НИВО,
30 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
Државната изборна комисија, по приемот на записниците и целокупниот гласачки материјал од општинските изборни комисии и избирачките одбори надлежни за спроведување на гласањето во Дипломатско –
конзуларните претставништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство, во рокот
определен во член 53 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните, го
утврди и го објави резултатот од гласањето на Референдумот на државно ниво, 30 септември 2018 година.
На седницата одржана на 2 октомври 2018 година, постапувајќи по поднесените приговори поради непра-

вилности во постапка за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето, Комисјата со Решение, бр. УП1 12 – 53, заверено на 3.10.2018 година, го
поништи гласањето на ИМ 1008 и усвои заклучок да се
изврши соодветна корекција во Извештајот, бр. 122139/1 од 1.10.2018 година.
Државната изборна комисија ги објавува следните,
конечни резултати од гласањето на Референдумот 2018
година:
- вкупниот број на граѓани запишани
во Избирачкиот список 1.806.336,
- вкупниот број на граѓани кои гласале 666.344,
- вкупниот број на неупотребени гласачки
ливчиња 1.139.992,
- вкупниот број на неважечки гласачки
ливчиња 19.221,
- вкупниот број на важечки гласачки
ливчиња 647.114,
- вкупниот број на гласови „ЗА“ 609.427 и
- вкупниот број на гласови „ПРОТИВ“ 37.687.
Согласно конечните резултати од гласањето на Референдумот 2018, одлуката не е усвоена бидејќи не
гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани
запишани во Избирачкиот список.
Извештајот за конечните резултати од гласањето на
Референдумот 2018, веднаш да се објави на веб страната на Државната изборна комисија, а во рок од 15 дена
од денот на одржувањето на референдумот да се објави
и во „Службен весник на Република Македонија“.
Извештајот за конечните резултати од гласањето на
Референдумот 2018 да се достави до Собранието на Република Македонија.
Бр. 12-2139/2
3 октомври 2018 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3402.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став
(6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА АВИОНИ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/08,
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39/09, 54/10 и 113/12) во Прилогот 1, Дел 1, во Поддел
Е, во точката JAR FCL 1.175 се додава нова потточка
(c) која гласи:
“(c) Пилотите можат да летаат само согласно условите за навигација која се базира на перформанси на
воздухоплови (PBN) утврдени во соодветните Анекси
на ICAO и Док. 9613 на ICAO, откако им се дадени
права за PBN како посебно овластување кон нивното
овластување за летање по инструменти (IR).
По исклучок на овој услов, пилотите кои имаат
CPL/MPL/ATPL дозволи и овластувања за летање по
инструменти (IR) и кои летаат во име на оператори за
комерцијален воздушен превоз (Commercial Air
Transport - CAT) или оператори кои вршат некомерцијални воздушни операции со комплексни воздухоплови
на моторен погон (Non-commercial Air Operations with
Complex motor-powered Aircraft - NCC), чии воздухоплови не ги исполнуваат условите за пловидбеност за
целосни PBN операции, можат до 25 август 2020 година, да продолжат да летаат на PBN рути без да се
придржуваат кон условите за PBN. Овие воздухоплови
се ограничени во врска со PBN на операции во RNAV5
(B-RNAV) и RNAV1 (P-RNAV) т.е. на летање на PBN
рута.
На 25 август 2020 година, сите иматели на овластување за летање по инструменти (IR) мора да се усогласени со условите за PBN“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-1344/5
1 октомври 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3403.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 24
став 1 точка 1 алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-70/18 од 30.7.2018 година на ОКТА Рафинерија на
нафта Акционерско друштво – Скопје, на седницата
одржана на 2.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско
друштво – Скопје, се издава привремена лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ „ОКТА“.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија согласно член 44 од
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од
ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во
употреба.
4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-70/18
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво
– Скопје, со седиште на ул. 1 бр.25 Миладиновци,
Илинден
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ 337.01.1/18
4. Единствен матичен број 4074009
5. Единствен даночен број 4030980254845
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6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала „ОКТА“ со локација на КП бр. 7168/3 КО Струмица, општина Струмица.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценцата има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ
акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценцата во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
Прилог 2 Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. име на фотонапонска електроцентрала – ОКТА
со планирана моќност до 98,56 kW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2018 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години.
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3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian SolarCS6K-280P;
- број на фотоволтаични модули - 280 x 352,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :
- Моќнoст на модул: 280 Wp,
- Напон на модул: 31.3 V,
- Струја на модул: 8.95 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 98,56 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Sunny Tripower 25000TL – број на инвертори - 4;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: 4 х 25000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација 1590kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија
124,18 MWh - годишно
__________
3404.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 24
став 1 точка 1 алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр.
12-73/18 од 20.8.2018 година на Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАР
СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана
на 2.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство и дистрибуција на
електрична енергија СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ
Скопје, се издава привремена лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОЛАР
СПЕКТАР АГ“.
2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија согласно член 44 од
Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од
ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во
употреба.
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4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-73/18
2 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца
Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје,
со седиште на ул. Пат за Марков манастир бб Драчево
2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ 338.01.1/18
4. Единствен матичен број 6744214
5. Единствен даночен број 4058011511433
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа привремена лиценца.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на привремената лиценца, енергетската
дејност производство на електрична енергија ќе ја
врши во фотонапонска електроцентрала “СОЛАР
СПЕКТАР АГ” со локација на КП бр. 2096 КО Драчево
2, општина Кисела Вода.
8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на привремената лиценцата има право на
приклучување и пристап на системот за дистрибуција
на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ
акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
9. Права, обврски и одговорности на носителот
на привремена лиценца
Правата, обврските и одговорностите на носителот
на привремената лиценцата во врска со вршењето на
енергетската дејност, неговото учество на пазарот на
електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот
на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето
на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
Прилог 2 Податоци за фотонапонска електроцентрала
1. име на фотонапонска електроцентрала – СОЛАР
СПЕКТАР АГ со планирана моќност до 49,68 kW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2018 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години.
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – JA SOLAR – JAP6(K)-60270/4BB;
- број на фотоволтаични модули – 184 x 270,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :
- Моќнoст на модул: 270 W,
- Напон на модул: 31.13 V,
- Струја на модул: 8.61 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49,68 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – KOSTAL
- KOSTAL PIKO 17-17 – број на инвертори – 2,
- KOSTAL PIKO 8,5-8,5 – број на инвертори – 1,
- KOSTAL PIKO 7-7 – број на инвертори - 1;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: 1 x 17000 W
- Максимална моќнoст на инвертор: 1 x 8500 W
- Максимална моќнoст на инвертор: 1 х 7000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација –
1450kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија –
69,83 MWh;
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