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МАКЕДОНИЈА 

1995. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТA 

 
Се прогласува Законот за прекинување на бремено-

стa, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јуни 2013 година. 
    

     Бр. 07–2405/1                                Претседател 
10 јуни 2013 година               на Република Македонија,                       

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 
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З А К О Н 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТA 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите под кои може 

да се врши прекинување на бременостa, постапката за 
одобрување на прекинување на бременостa, условите 
што треба да ги исполнуваат здравствените установи за 
вршење на постапка за прекинување на бременостa и 
надзорот над условите и постапката за прекинување на 
бременоста. 

 
Член 2 

Прекинување на бременоста е посебна медицинска 
интервенција за која слободно одлучува бремената жена. 

Правото за прекинување на бременоста може да се 
ограничи само заради заштита на здравјето и животот 
на бремената жена. 

 
II. УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ  

ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТA 
 

Член 3 
Заради заштита на здравјето на бремената жена 

прекинувањето на бременоста може да се изврши до 
истекување на десет недели од денот на зачнувањето, 
со писмена согласност од бремената жена. 
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Ако бремената жена е малолетна или лишена од де-
ловна способност, прекинувањето на бременоста може 
да се изврши до истекување на десет недели од денот 
на зачнувањето, со писмена согласност од родителот, 
односно старателот на бремената жена. 

Писмена согласност од ставовите 1 и 2 на овој член 
се изразува на начин и во форма пропишани со пропи-
сите за заштита на правата на пациентите. 

Прекинување на бременоста не може да се изврши 
пред истекот на десет недели од денот на зачнувањето 
ако е тоа особено штетно по здравствената состојба на 
бремената жена. 

Прекинување на бременоста не може да се изврши 
ако од прекинување на претходната бременост не по-
минала една година. 

 
Член 4 

По исклучок од членот 3 ставови 1, 2, 4 и 5  од овој 
закон прекинувањето на бременоста може да се изврши 
и по истекот на десеттата недела од денот на зачнува-
њето, како и пред истекот на една година од претход-
ното прекинување на бременоста, по барање и со пис-
мена согласност од бремената жена во следниве случаи 
кога: 

- врз основа на медицински индикации ќе се утврди 
дека бременоста претставува опасност по животот или 
ќе доведе до тешко нарушување на здравјето на жената 
за време на бременоста, породувањето или по породу-
вањето. 

- врз основа на научни сознанија може да се очеку-
ва дека детето ќе се роди со тешки телесни или душев-
ни недостатоци, 

- до зачнувањето дошло во врска со извршување на 
кривично дело: силување, обљуба врз немоќно лице, 
полов напад врз дете, обљуба со злоупотреба на полож-
бата или родосквернавење и  

- ќе се утврди дека во текот на бременоста или по 
породувањето би можела жената да дојде во тешки, 
лични семејни, материјални или други прилики што ќе 
имаат одраз врз нејзиното здравје. 

Како тешки лични семејни материјални и други 
прилики од ставот 1 алинеја 4 на овој член се сметаат 
особено: потешко нарушените брачни и семејни одно-
си, постоење на асоцијални појави во семејството, те-
шки станбени услови, материјална необезбеденост, на-
рушување на здравјето на членови на семејството и 
бројот на децата во семејството. 

Прекинувањето на бременоста од ставот 1 на овој 
член ќе се изврши ако се оцени дека со прекинување на 
бременоста нема да дојде до потешко оштетување на 
здравјето или до непосредна опасност по животот на 
бремената жена и со писмена согласност од членот 3 
став 3 од овој закон. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 
 

Член 5 
Во постапката за одобрување и извршување на пре-

кинување на бременоста се обезбедува почитување на 
достоинството на бремената жена, на правото на при-
ватност, информираност, прифаќање и одбивање на ме-
дицинска интервенција и на доверливост на личните и 
медицинските податоци согласно со прописите за за-
штита на правата на пациентите. 

 
Член 6 

За прекинување на бременоста до десет недели, 
бремената жена до докторот кој треба да изврши пре-
кинување на бременоста писмено се обраќа во форма и 
содржина што ja утврдува министерот за здравство. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член бремената 
жена доставува наод од извршен ултрасонографски 
преглед, како и медицинска и друга потребна докумен-
тација утврдена во членот 9 став 3 од овој закон. 

Пред прекинување на бременоста докторот е дол-
жен да изврши советување на бремената жена за мож-
ните предности за продолжување на бременост, како и 
за ризиците при спроведување, односно не спроведува-
ње на интервенцијата за прекинување на бременоста по 
здравјето и животот на жената, методите за вршење на 
прекинување на бременоста и да ја запознае со можно-
стите и методите за спречување на бременоста.  

Содржината и начинот на советувањето од ставот 3 
на овој член го пропишува министерот за здравство со 
посебен акт. 

Ако бремената жена по добиените информации 
остане при своето барање, е должна да даде писмена 
изјава за согласност за прифаќање на спроведување на 
интервенцијата за прекинување на бременоста соглас-
но со членот 3 став 3 од овој закон. 

Ако се исполнети условите од членот 6 од овој за-
кон докторот може да пристапи кон извршување на 
прекинување на бременоста. 

Прекинувањето на бременоста не може да се извр-
ши пред истекот на рокот од три дена по извршеното 
советување од ставот 2 на овој член, освен ако се рабо-
ти за малолетна жена, жена со одземена или ограниче-
на деловна способност или ако за тоа постои оправдана 
медицинска индикација, што докторот мора уредно да 
го евидентира во медицинската документација и еви-
денција. 

За извршената интервенција од ставот 6 на овој 
член докторот води евиденција во книга за евиденција, 
а податоците за извршената интервенција ги воведува 
во медицинското досие на бремената жена во пишана и 
во електронска форма, во согласност со прописите за 
заштита на правата на пациентите. 

 
Член 7 

Ако докторот утврди дека прекинувањето на бреме-
носта не го дозволува здравствената состојба на бреме-
ната жена, или дека со прекинување на бременоста ќе 
се загрози животот или здравјето на жената, или се из-
минати повеќе од десет недели од денот на зачетокот, е 
должен да ја упати бремената жена на првостепена ко-
мисија за одобрување на прекинување на бременоста. 

Првостепената комисија за прекинување на бреме-
носта ја формира директорот на здравствената устано-
ва во која се врши прекинување на бременоста. 

Трошоците за работата на првостепената комисија 
паѓаат на товар на здравствената установа за која што е 
формирана. 

По приговор против одлуката на првостепената ко-
мисија решава второстепената комисија. 

 
Член 8 

Второстепената комисија ја формира министерот за 
здравство на ниво на Република Македонија. 

Комисиите од членот 7 став 1 од овој закон и од 
ставот 1 на овој член (во натамошниот текст: комисии) 
се формираат за период од две години и се состојат од 
по тројца членови - доктор специјалист по гинекологи-
ја и акушерство, доктор специјалист по интерна меди-
цина и социјален работник. На членовите на комисиите 
им се определуваат заменици. 

Членовите на второстепената комисија не можат да 
бидат лица кои се членови на првостепена комисија за 
прекинување на бременоста, а членовите на првостепе-
на комисија не можат да бидат лица кои се членови на 
второстепена комисија. 

Трошоците за работата на второстепената комисија 
паѓаат на товар на Министерството за здравство. 
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Претседател на комисиите од ставот 2 на овој член, 
по правило, е докторот специјалист по гинекологија и 
акушерство кој е член на комисијата. 

Комисиите имаат секретар што се определува при 
формирање на комисијата и истиот не е член на коми-
сијата. 

Постапката пред првостепената и второстепената 
комисија е итна. 

 
Член 9 

Бремената жена поднесува барање за прекинување 
на бременоста писмено до првостепената комисија. 

Ако бремената жена е малолетна или лишена од де-
ловна способност, барањето го поднесува, односно да-
ва согласност за прекинување на бременоста, родите-
лот, односно старателот на бремената жена. 

Кон барањето за прекинување на бременоста се 
приложува медицинска и друга документација, и тоа:  

- потврда од доктор специјалист по гинекологија и 
акушерство дека жената е бремена, дека е информира-
на за можните предности за продолжување на бремено-
ста, како и за ризиците при спроведување, односно не 
спроведување на интервенцијата за прекинување на 
бременоста по здравјето и животот на жената, методи-
те за вршење на прекинување на бременоста, како и де-
ка е запознаена со можностите и методите за спречува-
ње на бременоста и 

- наод и мислење од доктор специјалист по соодвет-
на гранка на медицината во чија област спаѓа заболува-
њето на бремената жена, односно болеста на родителот 
во случаите од членот 4 став 1 алинеи 1 и 2 од овој за-
кон, потврда од надлежниот јавен обвинител дека е по-
крената кривична постапка во случајот од членот 4 
став 1 алинеја 3 од овој закон, односно потврда од цен-
тарот за социјална работа или од здравствената устано-
ва ако прекинувањето на бременоста се бара поради 
причините од членот 4 став 1 алинеја 4 од овој закон. 

 
Член 10 

Бремената жена, односно ако бремената жена е ма-
лолетна или на која и е одземена деловната способ-
ност, бремената жена и нејзиниот родител, односно 
старател на нивно барање или на барање на првостепе-
ната комисија присуствуваат на седницата на првосте-
пената комисија на која се разгледува барањето за пре-
кинување на бременоста. 

На седницатa на првостепената комисија на барање 
на жената може да присуствува и нејзиниот брачен 
другар. 

 
Член 11 

Во постапката по барањето за прекинување на бре-
меноста претседателот на првостепената комисија е 
должен да и даде информација на бремената жена, а во 
случаите од членот 9 став 2 од овој закон и на родите-
лот, односно старателот на бремената за можните пред-
ности на продолжување на бременоста, како и за ризи-
ците при спроведување, односно на не спроведување 
на интервенцијата за прекинување на бременоста по 
здравјето и животот на жената, за методите за вршење 
на прекинување на бременоста, како и да ја запознае со 
можностите и методите за спречување на несакана бре-
меност, да ја информира за постојните здравствени 
установи во кои може да се побара совет заради спре-
чување на бременоста, како и други корисни информа-
ции кои се од важност за одлучување по барањето за 
прекинување на бременоста. 

Ако првостепената комисија оцени дека може да се 
изврши прекинување на бременоста е должна да поба-
ра писмена изјава за согласност од бремената жена за 

вршење на прекинување на бременоста, односно ако 
бремената жена е малолетна или на која и е одземена 
деловна способност и писмена изјава за согласност за 
вршење на прекинување на бременоста од нејзиниот 
родител, односно старател. 

 
Член 12 

Комисиите работат на седници во полн состав и од-
луките ги донесуваат со мнозинство гласови од вкуп-
ниот број на членови на комисијата. 

Комисиите се должни да донесат одлука во рок од 
три дена и тоа првостепената комисија од поднесување 
на барањето за прекинување на бременоста, а второсте-
пената комисија откако ќе и биде доставен предметот 
по приговор на бремената жена. 

Ако рокот од ставот 2 на овој член не може да се за-
пази од оправдани причини чија оправданост ја утвр-
дуваат комисиите, рокот за донесување на одлука не 
може да биде подолг од седум дена. 

 
Член 13 

Прекинувањето на бременоста може да се изврши 
без одлука на комисиите, ако поради непосредна опас-
ност по животот и здравјето на бремената жена не мо-
же да се чека одлука или ако е во прашање започнато 
прекинување на бременоста. 

Докторот кој извршил или довршил прекинување 
на бременоста  без одлука на комисијата е должен во 
рок од 24 часа, за тоа да го извести директорот на 
здравствената установа, а директорот е должен во рок 
од три дена за случајот да ја извести првостепената ко-
мисија.  

 
Член 14 

Одлуката од првостепената комисија и се соопшту-
ва на бремената жена, а во случаите од членот 9 став 2 
од овој закон и на родителот, односно старателот на 
бремената жена, веднаш по завршувањето на седница-
та на комисијата. 

Против одлуката на првостепената комисија може 
да се изјави приговор на записник веднаш или писмено 
во рок од три дена по соопштување на одлуката.  

Записникот од приговорот заедно со сите списи без 
одлагање се доставува до второстепената комисија. 

Одлуката на второстепената комисија е конечна. 
 

Член 15 
За интервенциите за прекинување на бременоста 

докторот води евиденција во книга за евиденција, од-
носно комисиите водат записници за одржаните седни-
ци и книга за евиденција, во пишана и во електронска 
форма. 

Здравствената установа е должна да ја чува доку-
ментацијата во врска со работата на докторот на интер-
венции за прекинување на бременоста, односно на ко-
мисиите како доверлива медицинска документација, во 
посебна архива на здравствената установа. 

 
Член 16 

Начинот на работата на докторот, како и начинот 
на работата на првостепените и второстепените коми-
сии, формата и содржината на записникот и на книгата 
за евиденција од членот 6 став 8 и членот 15 став 1 од 
овој закон ги пропишува министерот за здравство. 

 
Член 17 

Здравствената установа во која се формирани коми-
сиите, најдоцна до крајот на јануари во почетокот на го-
дината, е должна да поднесе извештај за својата работа 
за претходната година до министерот за здравство. 
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Член 18 
По извршување на прекинување на бременоста, 

здравствената установа и докторот се должни да обез-
бедат спроведување, односно да спроведат медицински 
надзор на жената најмалку три дена по прекинување на 
бременоста. 

Здравствената установа и докторот кој го извршил 
прекинувањето на бременоста се должни да ги стават 
под посебен медицински надзор и контрола жените по 
првото прекинување на бременоста, а ако бремените 
жени се малолетни лица да ги стават под посебна меди-
цинска грижа при вршење на прекинување на бремено-
ста, како и при информирањето, поддршката и совету-
вањето. 

Здравствената установа и докторот кој го врши пре-
кинувањето на бременоста се должни на жени со РХ 
негативен фактор, доколку е медицински индицирано 
по секое прекинување на бременоста да им дадат анти 
Д гамаглобулин, со цел да се спречат последиците од 
прекинување на бременоста. 

 
IV. УСЛОВИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

КОИ ВРШАТ ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 
 

Член 19 
Прекинување на бременоста може да се врши во 

болничка здравствена установа која во својот состав 
има гинеколошко акушерско одделение кое ги испол-
нува условите по однос на простор, опрема и кадар сог-
ласно со прописите за здравствена заштита и која што 
добила одобрение од Министерството  за здравство за 
вршење дејноста прекинување на бременоста. 

Министерот за здравство пропишува медицински 
протокол за работата во кој ќе се содржат потребните 
медицински иследувања вклучително и ултрасонограф-
ски преглед пред и по прекинување на бременоста, ка-
ко и постапките за изведување на прекинување на бре-
меноста. 

 
Член 20 

Здравствената установа е должна да обезбеди врше-
ње на постапката за прекинување на бременоста од тим 
составен од доктор специјалист по гинекологија и аку-
шерство и медицинска сестра, односно акушерка. 

По исклучок од ставот 1 на овој член доктор на спе-
цијализација по специјалноста гинекологија и акушерс-
тво може да врши постапка за прекинување на бреме-
носта под надзор на доктор специјалист по гинекологи-
ја и акушерство под услови за вклучување на пациент 
во медицинска настава уредени со прописите за зашти-
та на правата на пациентите. 

 
V. ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ  

НА БРЕМЕНОСТА 
 

Член 21 
Здравствената установа за вршење на прекинување 

на бременоста е должна: 
- да формира комисија за контрола на квалитетот на 

здравствената заштита што ќе врши постојано следење, 
процена и унапредување на квалитетот на медицински-
те интервенции за прекинување на бременоста во инте-
рес на обезбедување на безбедноста на бремената жена 
во здравствената установа и унапредување на нејзино-
то здравје, 

- да организира задолжително советување преку ус-
луги за соодветно информирање (брошури, летоци, 
плакати и друго), поддршка и советување на бремената 
жена и нејзиниот брачен другар, како и нејзиниот ро-
дител, односно старател за штетноста од прекинување-
то на бременоста по здравјето на жената и нивно запоз-
навање со можностите и методите за спречување на 

бременоста. При спроведување на советувањето треба 
да се вклучи и психосоцијална поддршка на бремените 
жени, во соработка со специјализирани здравствени 
установи, како центрите за социјална работа, 

- да даде препораки за соодветна здравствена за-
штита на бремената жена и по прекинување на бреме-
носта, во соработка со избраниот доктор, се до потпол-
но закрепнување на бремената жена од медицинската 
интервенција за прекинување на бременоста и 

- здравствените установи по гинекологија и аку-
шерство од примарната здравствена заштита, особено 
во руралните подрачја се должни преку активен метод 
на работа и советување преку услуги за соодветно ин-
формирање (брошури, летоци, плакати и друго) да им 
посветува постојано внимание на жените во генератив-
ниот период, укажувајќи им на предноста од контра-
цептивни средства и методи во спречување на несакана 
бременост и на штетните последици од прекинување 
на бременоста по здравјето и животот на жената како 
фактори во планирањето на семејството. 

Комисијата за контрола на квалитетот на здравстве-
ната заштита од ставот 1 алинеја 1 на овој член ја сочи-
нуваат три члена и тоа медицинскиот директор, кој е 
истовремено и претседател на комисијата и двајца чле-
нови од редот на здравствените работници од здрав-
ствената установа кои се избираат од медицинскиот 
директор за период од три години. 

Комисијата за контрола на квалитетот на здравстве-
ната заштита од ставот 1 алинеја 1 на овој член донесу-
ва деловник за работа со кој се уредува начинот на ра-
бота на комисијата. 

 
Член 22 

За сеопфатно и навремено запознавање на жените и 
мажите со последиците што можат да настанат поради 
прекинување на бременоста и со средствата што се 
применуваат заради спречување на бременоста:  

- јавните здравствени установи - здравствените до-
мови преку службата за превентивна здравствена за-
штита и поливалентна патронажна служба, установите 
за социјална заштита и Заводот за заштита на мајки и 
деца, воспитно-образовни установи, како и заводите за 
здравствена заштита во рамките на своите надлежно-
сти, се должни во своите програми за работа да ги оп-
фатат и прашањата за укажување на жените и мажите, 
како и на младината на штетните последици од преки-
нувањето на бременоста и на предноста од примената 
на средствата и методите за контрацепција и 

- воспитно-образовните установи се должни да 
вклучат програмски активности за запознавање и вос-
питување на младината за хумани и здрави односи ме-
ѓу половите. 

Единиците на локалната самоуправа можат да осно-
ваат центар за советување и поддршка на бремената 
жена, во кој може да бидат ангажирани доктори, пси-
холози, социјални работници и други стручни лица и 
каде што жената ќе може да ги добие неопходните ин-
формации во врска со бременоста, прекинувањето на 
бременоста и штетноста од прекинувањето на бремено-
ста по здравјето на жената. 

 
Член 23 

Ако при довршување на започнатото прекинување 
на бременоста основано се посомнева дека е во праша-
ње кривично дело извршено со започнување на преки-
нување на бременоста кое се довршува во здравствена 
установа, директорот на здравствената установа во која 
е довршено започнатото прекинување на бременоста е 
должен за тоа веднаш да поднесе пријава до надлежно-
то јавно обвинителство и известување до Министерс-
твото за здравство - Државен санитарен и здравствен 
инспекторат. 
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Член 24 
Здравствената установа во која е извршено или во 

која е довршено веќе започнато прекинување на бреме-
носта е должна за секој случај на смрт на бремена жена 
да го извести Министерството за здравство - Државен 
санитарен и здравствен инспекторат и Министерството 
за внатрешни работи. 

 
VI. НАДЗОР 

 
Член 25 

За обезбедување на примената на овој закон и про-
писите донесени врз основа на него, како и за обезбе-
дување на безбедност на бремените жени при спрове-
дување на прекинувањето на бременоста во здравстве-
ните установи и на првостепените и второстепените ко-
мисии, се врши: 

- надзор над законитоста на работата, 
- надзор над стручната работа, 
- внатрешен надзор над стручната работа и 
- инспекциски надзор. 
 

Член 26 
Надзор над законитоста на работата и над стручната 

работа на здравствената установа и на првостепените и 
второстепените комисии врши Министерството за здрав-
ство согласно со прописите за здравствената заштита. 

 
Член 27 

Здравствената установа организира внатрешен над-
зор над стручната работа на своите здравствени работ-
ници, на начин утврден со општ акт на здравствената 
установа. 

 
Член 28 

Инспекциски надзор над примената на овој закон 
врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат. 

Инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор 
е овластен да: 

- забрани вршење на дејноста, како и да забрани 
употреба на објектот во кој се врши дејноста ако нема 
дозвола за работа, односно недостасува некој од усло-
вите за вршење на дејноста, 

- нареди воспоставување и водење на евиденциите 
пропишани со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон, 

- нареди отстранување на недостатоци, односно не-
правилности во согласност со законите и другите пропи-
си со кои се уредува заштитата на здравјето на луѓето, 

- нареди соодветно документирање и чување на по-
датоците што се водат и да се обезбеди заштита на по-
датоците добиени од спроведените постапки и 

- нареди на здравствената установа изготвување на 
извештаи кои е должна да ги поднесе до Министерс-
твото за здравство. 

 
Член 29 

За извршениот инспекциски надзор, добиените по-
датоци и констатираната фактичка состојба инспекто-
рот е должен да состави записник. 

Доколку инспекторот утврди дека не се применува-
ни законите, прописите и други општи акти, донесува 
решение со кое се наредува извршување на определени 
мерки од членот 28 став 2 од овој закон во одреден рок 
кој го определува инспекторот. 

Инспекторот е должен да и достави примерок од за-
писникот и решението на здравствената установа кај 
која е извршен инспекцискиот надзор. 

 
Член 30 

Во вршење на инспекцискиот надзор инспекторот 
постапува согласно со прописите за општата управна 
постапка и инспекциски надзор, освен доколку поина-
ку не е  определено со овој закон. 

Член 31 
Во случаи кога ќе се утврди постоење на непосредна 

опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторот 
дава усна наредба за итно и неодложно отстранување на 
недостатоците, која се констатира со записник. 

Во случаи од ставот 1 на овој член инспекторот до-
несува решение во рок од 24 часа од издавање на усна-
та наредба. 

 
Член 32 

Здравствената установа е должна да ги изврши мер-
ките содржани во решението на инспекторот. 

По жалбата против решението на инспекторот во 
втор степен решава комисија формирана од министе-
рот за здравство. 

Жалбата по решението од ставот 1 на овој член не 
го одлага неговото извршување. 

 
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 33 

Глоба во износ од 25.000 до 50.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице, ако: 

1) изврши прекинување на бременост спротивно на 
членовите 3, 4 и 6 од овој закон; 

2) не ги обезбеди правата на бремената жена од 
членот 5 од овој закон; 

3) не се водат записници за одржаните седници на 
комисиите и книга за евиденција согласно со членот 15 
став 1 од овој закон; 

4) не ја чува документацијата во врска со работата 
на докторот, односно на комисиите согласно со членот 
15 став 2 од овој закон; 

5) најдоцна до крајот на јануари во почетокот на го-
дината не поднесе извештај за работата за претходната 
година до министерот за здравство согласно со членот 
17 од овој закон; 

6) не постапи согласно со членот 18 став 3 од овој 
закон; 

7) врши прекинување на бременоста без да ги ис-
полнува условите од членот 19 став 1 од овој закон; 

8) овозможи вршење на постапката за прекинување 
на бременоста спротивно на членот 20 од овој закон; 

9) не постапи согласно со членот 21 став 1 од овој 
закон; 

10) во програмите за работа не ги опфатат и праша-
њата за укажување на жените и мажите, како и на мла-
дината на штетните последици од прекинувањето на 
бременоста и на предноста од примената на средствата 
и методите за контрацепција, или не вклучат програм-
ски активности за запознавање и воспитување на мла-
дината за хумани и здрави односи меѓу половите сог-
ласно со членот 22 од овој закон; 

11) не поднесе пријава до надлежно јавно обвини-
телство и/или известување до Министерството за 
здравство - Државен санитарен и здравствен инспекто-
рат согласно со членот 23 од овој закон и 

12) не поднесе пријава до надлежен орган во рок од 
три дена за секој случај на смрт согласно со членот 24 
од овој закон. 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој 
член. 

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на докторот кој го 
сторил прекршокот од ставот 1 на овој член. 

 
Член 34 

Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на доктор, ако:  
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1) не ја упати бремената жена на првостепена коми-
сија за одобрување на прекинување на бременоста сог-
ласно со членот 7 став 1 од овој закон; 

2) изврши прекинување на бременоста на бремена 
жена која е малолетна, или лишена од деловна способ-
ност, без барање, односно согласност за прекинување 
на бременоста од родителот, односно старателот на 
бремената жена согласно со членот 9 став 2 и членот 
11 став 2 од овој закон; 

3) не го извести директорот на здравствената уста-
нова за довршено прекинување на бременоста без од-
лука на комисиите во рок од 24 часа согласно со чле-
нот 13 став 2 од овој закон и 

4) не води евиденција во книгата за евиденции сог-
ласно со членот 15 став 1 од овој закон. 

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече за прекршок на члено-
вите на комисиите ако не донесат одлука во рок од три 
дена од поднесувањето на барањето за прекинување на 
бременоста, односно откако ќе и биде доставен пред-
метот по приговор од бремената жена, односно при по-
стоење на оправдани причини, во рок не подолг од се-
дум дена согласно со членот 12 ставови 2 и 3 од овој 
закон. 

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на дире-
кторот на здравствената установа ако не ја извести пр-
востепената комисија за довршено прекинување на 
бременоста без одлука на комисијата во рок од три де-
на за случајот согласно со членот 13 став 2 од овој за-
кон. 

 
Член 35 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-
ни во овој закон ја води надлежниот суд. 

Пред поднесување на барање за поведување на пре-
кршочна постапка за прекршоците предвидени со овој 
закон, Министерството за здравство води постапка за 
порамнување согласно со Законот за прекршоци. 

 
VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Доктор кој ќе изврши прекинување на бременоста 
спротивно на одредбите од овој закон или во здрав-
ствена установа која не ги исполнува одредбите од чле-
нот 19 од овој закон кривично ќе одговара и ќе се казни 
со казна затвор од шест месеци до три години. 

 
Член 37 

Здравствена установа која врши прекинување на 
бременоста спротивно на членот 19 од овој закон кри-
вично ќе одговара и ќе се казни со парична казна и со 
трајно одземање на дозволата за работа. 

Директорот на установата од ставот 1 на овој член, 
кој ќе дозволи прекинување на бременоста во здрав-
ствена установа која не ги исполнува условите од чле-
нот 19 од овој закон кривично ќе одговара и ќе се казни 
со казна затвор од шест месеци до три години. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

Министерот за здравство во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги доне-
се прописите чие донесување е утврдено со овој закон. 

 
Член 39 

До донесување на прописите од овој закон ќе се 
применуваат прописите што биле во сила пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за прекинување на бременоста 
(„Службен весник на СРМ“ број  22/72, 18/76 и 15/95). 

 
Член 41 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDERPRERJEN E SHTATZENISE 

 
I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me kete ligj rregullohen kushtet në të cilat mund të 
kryhet nderprerja e shtatzenise, procedura për miratimin e 
nderprerjes së shtatzenise, kushtet që duhet t'i plotesojne 
institucionet shendetesore për kryerjen e procedures për 
nderprerje të shtatzenise dhe mbikeqyrja dhe procedura për 
nderprerjen e shtatzenise.  

 
Neni 2 

Nderprerja e shtatzenise eshte intervenim i vecante 
mjekesor për të cilin lirisht vendos gruaja shtatzene.  

E drejta për nderprerjen e shtatzenise mund të kufizo-
het vetem për mbrojtjen e shendetit dhe jetes së gruas 
shtatzene.  

 
II. KUSHTE NË TË CILAT MUND TË KRYHET 

NDERPRERJA E SHTATZENISE 
 

Neni 3 
Për mbrojtje të shendetit të gruas shtatzene, nderprerja 

e shtatzenise mund të kryhet deri në kalimin e dhjete jave-
ve nga dita e ngjizjes, me pelqim me shkrim nga gruaja 
shtatzene.  

Nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose e privuar nga 
aftesia për pune, nderprerja e shtatzenise mund të kryhet 
deri në kalimin e dhjete javeve nga dita e ngjizjes, me pel-
qim me shkrim nga prindi, perkatesisht kujdestari i gruas 
shtatzene.  

Pelqimi me shkrim nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, 
shprehet në menyre dhe në forme të percaktuara me rregul-
lat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.  

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet para kali-
mit të dhjete javeve nga dita e ngjizjes nese kjo eshte posa-
cerisht e demshme për gjendjen shendetesore të gruas 
shtatzene.  

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet nese nga 
nderprerja e shtatzenise paraprake nuk ka kaluar një vit.  

 
Neni 4 

Me perjashtim nga neni 3 paragrafet 1, 2, 4 dhe 5 të ke-
tij ligji, nderprerja e shtatzenise mund të kryhet edhe pas 
kalimit të javes së dhjete nga dita e ngjizjes, si dhe para ka-
limit të një viti nga nderprerja paraprake e shtatzenise, me 
kerkese dhe me pelqim me shkrim nga gruaja shtatzene në 
rastet në vijim:  

- kur në baze të indikacioneve mjekesore do të perca-
ktohet se shtatzenia paraqet rrezik për jeten ose do të shpje-
re deri në crregullimin e rende të shendetit të gruas gjate 
shtatzenise, lindjes ose pas lindjes,    

- kur në baze të njohurive shkencore mund të pritet se 
femija do të lind me mangesi të renda trupore ose shpirte-
rore,  

- kur deri te ngjizja, ka ardhur në lidhje me kryerjen e 
vepres penale:  perdhunim, perdhunim të personit të pa-
mundur, sulm seksual mbi femije, perdhunim me keqper-
dorim të pozicionit ose incest dhe   
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- kur do të percaktohet se gjate shtatzenise ose pas lind-
jes gruaja mund të jete në rrethana të renda, personale, fa-
miljare, materiale apo rrethana tjera që do të reflektohen në 
shendetin e saj.  

Si rrethana të renda personale familjare materiale dhe 
rrethana tjera nga paragrafi 1 alineja 4 e ketij neni konside-
rohen posacerisht:  marredheniet familjare dhe martesore të 
crregulluara më teper, ekzistimi i dukurive asociale në fa-
milje, kushtet e renda banesore, pasiguria materiale, crre-
gullimi i shendetit të anetareve të familjes dhe numri i fe-
mijeve në familje.  

Nderprerja e shtatzenise nga paragrafi 1 i ketij neni, do 
të kryhet nese vleresohet se me nderprerjen e shtatzenise 
nuk të vije deri te demtimi më i rende i shendetit apo deri 
te rreziku i drejtperdrejte për jeten e gruas shtatzene dhe 
me pelqim me shkrim nga neni 3 paragrafi 3 i ketij ligji.  

 
III. PROCEDURA PËR MIRATIM DHE KRYERJE TË 

NDERPRERJES SË SHTATZENISE 
 

Neni 5 
Në proceduren për miratim dhe kryerje të nderprerjes 

së shtatzenise sigurohet respektimi i dinjitetit të gruas 
shtatzene, i të drejtes së privatesise, informimit, pranimit 
dhe refuzimit të intervenimit mjekesor dhe të besueshmeri-
se së të dhenave personale dhe mjekesore në pajtim me rre-
gullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.  

                                                                
Neni 6 

Për nderprerjen e shtatzenise deri në dhjete jave gruaja 
shtatzene mjekut që duhet ta kryeje nderprerjen e shtatzeni-
se i drejtohet me shkrim në forme dhe permbajtje që e per-
cakton ministri i Shendetesise.  

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni, gruaja shtatze-
ne dorezon konstatim nga kontrolli i kryer ultrasonografik, 
si dhe dokumentacion mjekesor dhe dokumentacion tjeter 
të nevojshem të percaktuar në nenin 9 paragrafi 3 të ketij 
ligji.    

Para nderprerjes së shtatzenise mjeku eshte i obliguar që 
të kryeje keshillim të gruas shtatzene për perparesite e 
mundshme për vazhdimin e shtatzenise, si dhe për rreziqet 
gjate zbatimit, perkatesisht moszbatimit të intervenimit për 
nderprerjen e shtatzenise për shendetin dhe jeten e gruas, 
metodat për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise dhe ta njo-
ftoje me mundesite dhe metodat për pengimin e shtatzenise.   

Permbajtjen dhe menyren e keshillimit nga paragrafi 3 i 
ketij neni e percakton ministri i Shendetesise me akt të ve-
cante.  

Nese gruaja shtatzene, pas informatave të marra mbetet 
me kerkesen e vet, eshte e obliguar që të jape deklarate me 
shkrim për pelqim për pranimin e zbatimit të intervenimit 
për nderprerjen e shtatzenise në pajtim me nenin 3 paragra-
fi 3 të ketij ligji.  

Nese jane plotesuar kushtet nga neni 6 i ketij ligji, mje-
ku mund t’i qaset kryerjes së nderprerjes së shtatzenise.  

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet para kali-
mit të afatit prej 3 ditesh pas keshillimit të bere nga para-
grafi 2 i ketij neni, pervec nese behet fjale për grua të mi-
tur, grua me aftesi pune të hequr ose të kufizuar ose nese 
për kete ekziston indikacion i arsyeshem mjekesor, që mje-
ku doemos duhet me rregull ta evidentoje në dokumentaci-
onin mjekesor dhe evidencen.  

Për intervenimin e kryer nga paragrafi 6 i ketij neni mje-
ku mban evidence në librin për evidence, kurse të dhenat për 
intervenimin e kryer i fut në dosjen mjekesore të gruas shtat-
zene në forme të shkruar dhe elektronike, në pajtim me rre-
gullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.  

 
Neni 7 

Nese mjeku konstaton se nderprerjen e shtatzenise nuk 
e lejon gjendja shendetesore e gruas shtatzene, ose se me 
nderprerjen e shtatzenise do të rrezikohet jeta ose shendeti i 

gruas, ose kane kaluar më shume se dhjete jave nga dita e 
ngjizjes, eshte i detyruar që ta udhezoje gruan shtatzene në 
komisionin e shkalles së pare për miratimin e nderprerjes 
së shtatzenise.  

Komisionin e shkalles së pare për nderprerjen e shtat-
zenise e formon drejtori i institucionit shendetesor në të ci-
lin kryhet nderprerja e shtatzenise.  

Shpenzimet për punen e komisionit të shkalles së pare 
jane në ngarkim të institucionit shendetesor për të cilin esh-
te formuar.  

Për kundershtim kunder vendimit  të komisionit të 
shkalles së pare vendos komisioni i shkalles së dyte.  

 
Neni 8 

Komisionin e shkalles së dyte e formon ministri i Shen-
detesise në nivel të Republikes së Maqedonise.  

Komisionet nga neni 7 paragrafi 1 i ketij ligji dhe nga 
paragrafi 1 i ketij neni ( në tekstin e metejme:  komisione) 
formohen për periudhe prej dy vitesh dhe perbehen prej tre 
anetareve – doktor specialist në  gjinekologji dhe akusheri, 
doktor specialist në mjekesi interne  dhe punetore social.  
Anetareve të komisioneve u caktohen zevendes.  

Anetaret e komisionit të shkalles së dyte nuk mund të 
jene persona që jane anetare të komisionit të shkalles së pa-
re për nderprerjen e shtatzenise, kurse anetaret e komisionit 
të shkalles së pare nuk mund të jene persona që jane aneta-
re të komisionit të shkalles së dyte.  

Shpenzimet për punen e komisionit të shkalles së dyte 
jane në ngarkim të Ministrise së Shendetesise.  

Kryetar i komisioneve nga paragrafi 2 i ketij neni, sipas 
rregulles eshte mjeku specialist në gjinekologji dhe akushe-
ri i cili eshte anetar i komisionit.  

Komisionet kane sekretar që caktohet gjate formimit të 
komisionit dhe ai nuk eshte anetar i komisionit.  

Procedura para komisionit të shkalles së pare dhe të 
shkalles së dyte eshte urgjente.  

 
Neni 9 

Gruaja shtatzene parashtron kerkese për nderprerjen e 
shtatzenise me shkrim te komisioni i shkalles së pare.  

Nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose e privuar nga 
aftesia për pune, kerkesen e parashtron, perkatesisht jep 
pelqim për nderprerjen e shtatzenise, prindi, perkatesisht 
kujdestari i gruas shtatzene.  

Me kerkesen për nderprerjen e shtatzenise dorezohet do-
kumentacioni mjekesor dhe dokumentacioni tjeter si vijon:   

- vertetim nga mjeku specialist në gjinekologji dhe 
akusheri se gruaja eshte shtatzene, se eshte e informuar për 
perparesite e mundshme për vazhdimin e shtatzenise, si 
dhe për rreziqet gjaze zbatimit, perkatesisht moszbatimit të 
intervenimit për nderprerjen e shtatzenise për shendetin 
dhe jeten së gruas, metodat për kryerjen e nderprerjes së 
shtatzenise, si dhe se eshte e njoftuar me mundesite dhe 
metodat për pengimin e shtatzenise dhe  

- konstatim dhe mendim nga mjeku specialist i deges 
perkatese të mjekesise në sferen e së ciles eshte semundja e 
gruas shtatzene, perkatesisht semundja e prindit në rastet nga 
neni 4 paragrafi 1 alinete 1 dhe 2  të ketij ligji, vertetim nga 
prokurori publik kompetent se eshte ngritur procedure pena-
le në rastin nga neni 4 paragrafi 1 alineja 3 e ketij ligji, per-
katesisht vertetim nga qendra për pune sociale ose nga insti-
tucioni shendetesor nese nderprerja e shtatzenise kerkohet 
për arsyet nga neni 4 paragrafi 1 alineja 4 e ketij ligji.  

 
Neni 10 

Gruaja shtatzene, perkatesisht nese gruaja shtatzene 
eshte e mitur ose të ciles i eshte hequr aftesia për pune gru-
aja shtatzene edhe prindi i saj, perkatesisht kujdestari me 
kerkese të tyre ose me kerkese të komisionit të shkalles së 
pare jane të pranishem në mbledhjen e komisionit të shkal-
les së pare në të cilen shqyrtohet kerkesa për nderprerjen e 
shtatzenise. 
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Në mbledhjen e komisionit të shkalles së pare me ker-
kese të gruas mund të marre pjese edhe bashkeshorti i saj.  

 
Neni 11 

Në proceduren për kerkesen për nderprerje të shtatzeni-
se kryetari i komisionit të shkalles së pare eshte i detyruar 
që t’i jape informate gruas shtatzene, kurse në rastet nga 
neni 9 paragrafi 2 i ketij ligji edhe prindit, perkatesisht kuj-
destarit të shtatzenes, për perparesite e mundshme të vazh-
dimit të shtatzenise, si dhe për rreziqet gjate zbatimit, per-
katesisht të moszbatimit të intervenimit për nderprerjen e 
shtatzenise për shendetin dhe jeten e gruas, për metodat për 
kryerjen e nderprerjes së shtatzenise, si dhe ta njoftoje me 
mundesite dhe metodat për pengimin e shtatzenise së pa-
deshirueshme, ta informoje për institucionet ekzistuese 
shendetesore në të cilat mund të kerkohet keshille për pen-
gim të shtatzenise, si dhe informata tjera të dobishme që ja-
ne me rendesi për vendosje për kerkesen për nderprerjen e 
shtatzenise.  

Nese komisioni i shkalles së pare vlereson se mund të 
kryhet nderprerje e shtatzenise, eshte i detyruar, që të ker-
koje deklarate me shkrim për pelqim nga shtatzena për kr-
yerjen e nderprerjes së shtatzenise, perkatesisht nese gruaja 
shtatzene eshte e mitur ose të ciles i eshte hequr aftesia e 
punes edhe deklarate me shkrim për pelqim për kryerjen e 
nderprerjes së shtatzenise nga prindi i saj, perkatesisht kuj-
destari.  

 
Neni 12 

Komisionet punojne në mbledhje në perberje të plote 
dhe vendimet i marrin me shumice votash nga numri i 
pergjithshem i anetareve të komisionit.  

Komisionet jane të detyruara që të miratojne vendim në 
afat prej tri ditesh, edhe atë:   

komisioni i shkalles së pare nga parashtrimi i kerkeses 
për nderprerjen e shtatzenise, kurse komisioni i shkalles së  
dyte, pasi t’i dorezohet lenda për kundershtim të gruas 
shtatzene.  

Nese afati nga paragrafi 2 i ketij neni nuk mund të res-
pektohet për shkaqe të arsyeshme, arsyeshmerine e të cilit 
e percaktojne komisionet, afati për miratimin e vendimit 
nuk mund të jete më i gjate se shtate dite.  

 
Neni 13 

Nderprerja e shtatzenise mund të kryhet pa vendim të 
komisioneve, nese për shkak të rrezikut të drejtperdrejte 
për shendetin dhe jeten e gruas shtatzene nuk mund të pri-
tet vendim ose nese eshte në pyetje nderprerja e filluar e 
shtatzenise.  

Mjeku që e ka kryer, apo e ka kryer në menyre shtese 
nderprerjen e shtatzenise pa vendim të komisionit eshte i 
detyruar që në afat prej 24 oresh, për kete ta njoftoje drej-
torin e institucionit shendetesor, kurse drejtori eshte i det-
yruar që në afat prej tri ditesh për rastin ta njoftoje komisi-
onin e shkalles së pare.   

 
Neni 14 

Vendimi nga komisioni i shkalles së pare i kumtohet 
gruas shtatzene, kurse në rastet nga neni 9 paragrafi 2 i ke-
tij ligji edhe prindit perkatesisht kujdestarit të gruas shtat-
zene, menjehere pas perfundimit të mbledhjes së komisio-
nit.  

Kunder vendimit të komisionit të shkalles së pare mund 
të paraqitet kundershtim në procesverbal menjehere ose në 
forme të shkruar në afat prej tri ditesh pas kumtimit të ven-
dimit.   

Procesverbali nga kundershtimi së bashku me të gjitha 
shkresat pa prolongim dorezohet te komisioni i shkalles së 
dyte.  

Vendimi i komisionit të shkalles së dyte eshte perfun-
dimtar.  

Neni 15 
Për intervenimet për nderprerjen e shtatzenise mjeku 

mban evidence në librin për evidence, perkatesisht komisi-
onet mbajne procesverbale për mbledhjet e mbajtura dhe li-
ber për evidence, në forme të shkruar dhe në forme elektro-
nike.  

Institucioni shendetesor eshte i detyruar që ta ruaje do-
kumentacionin në lidhje me punen e mjekut të interveni-
meve për nderprerjen e shtatzenise perkatesisht të komisio-
neve si dokumentacion i besueshem mjekesor, në arkiv të  
posacem të institucionit shendetesor.  

 
Neni 16 

Menyren e punes së mjekut, si dhe menyren e punes së 
komisioneve të shkalles së pare dhe të shkalles së dyte, for-
men dhe permbajtjen e procesverbalit dhe librit të eviden-
ces nga neni 6 paragrafi 8 dhe neni 15 paragrafi 1 të ketij 
ligji, i percakton ministri i Shendetesise.  

 
Neni 17 

Institucioni shendetesor në të cilin jane formuar komi-
sionet, më së voni deri në fund të janarit në fillimin e vitit 
eshte i detyruar të parashtroje raport për punen e vet për vi-
tin paraprak te ministri i Shendetesise.  

 
Neni 18 

Pas kryerjes së nderprerjes së shtatzenise, institucioni 
shendetesor dhe mjeku jane të detyruar që të sigurojne zba-
tim, perkatesisht të zbatojne mbikeqyrje mjekesore të gruas 
së paku tri dite pas nderprerjes së shtatzenise.  

Institucioni shendetesor dhe mjeku që e ka kryer nder-
prerjen e shtatzenise jane të detyruar që t’i vendosin nën 
mbikeqyrje të posacme mjekesore dhe kontroll grate pas 
nderprerjes së pare të shtatzenise, e nese grate shtatzena ja-
ne persona të mitur t’i vendosin nën perkujdesje të posac-
me mjekesore gjate kryerjes së nderprerjes së shtatzenise, 
si dhe gjate informimit, mbeshtetjes dhe keshillimit.  

Institucioni shendetesor dhe mjeku që e kryen nderprer-
jen e shtatzenise jane të detyruar që grave me RH faktor 
negativ, nese eshte indikacion mjekesor që pas çdo nder-
prerjeje të shtatzenise t’u japin anti D gamaglobulin, me 
qellim që të pengohen pasojat nga nderprerja e shtatzenise.  

 
IV. KUSHTET PËR INSTITUCIONET SHENDETESO-
RE QË KRYEJNE NDERPRERJE TË SHTATZENISE 

 
Neni 19 

Nderprerja e shtatzenise mund të kryhet në institucion 
shendetesor spitalor që në perberjen e vet ka seksion gjine-
kologjik akusherik që i ploteson kushtet në lidhje me hape-
siren, pajisjen dhe kuadrin në pajtim me rregullat për 
mbrojtje shendetesore dhe që ka marre leje nga Ministria e 
Shendetesise për kryerjen e veprimtarise nderprerje të 
shtatzenise.  

Ministri i Shendetesise percakton protokoll mjekesor 
për pune në të cilin do të perfshihen hetimet e nevojshme 
mjekesore duke perfshire edhe kontrollin ultrasonografik 
para dhe pas nderprerjes së shtatzenise, si dhe procedurat 
për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise .  

 
Neni 20 

Institucioni shendetesor eshte i detyruar që të siguroje 
zbatim të procedures për nderprerje të shtatzenise nga ekipi 
i perbere nga mjeku- specialist në gjinekologji dhe akushe-
ri dhe infermiere, perkatesisht akushere.  

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni mjeku në 
specializim për specialitetin gjinekologji dhe akusheri 
mund të kryeje procedure për nderprerjen e shtatzenise nën 
mbikeqyrjen e mjekut specialist në gjinekologji dhe akus-
heri në kushte për perfshirjen e pacientit në mesim mjeke-
sor të rregulluara me rregullat për mbrojtjen e të drejtave të 
pacienteve.  
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V. DISPOZITA TJERA PËR NDERPRERJEN  
E SHTATZENISE 

 
Neni 21 

Instituti shendetesor për kryerjen e nderprerjes së shtat-
zenise eshte i detyruar që:  

- të formoje komision për kontroll të kualitetit të 
mbrojtjes shendetesore, që do të kryeje percjellje të vazh-
dueshme, vleresim dhe perparim të kualitetit të interveni-
meve mjekesore për nderprerjen e shtatzenesise në interes 
të garantimit të sigurise së gruas shtatzene në institucionin  
shendetesor dhe avancim të shendetit të saj, 

- të organizoje keshillim të detyrueshem permes sherbi-
meve  për informim perkates (broshura, fletushka, pllakate 
e të tjera), mbeshtetje dhe keshillim të gruas shtatzene dhe 
bashkeshortit të saj, si dhe prindit të saj, perkatesisht kujde-
starit për demin nga nderprerja e shtatzenesise për shende-
tin e gruas dhe njohjen e tyre me mundesite dhe metodat 
për pengimin e shtatzenise. Gjate zbatimit të keshillimit 
duhet të perfshihet edhe mbeshtetje psikosociale e grave 
shtatzena, në bashkepunim me institucione shendetesore të 
specializuara si qendrat për pune sociale,  

- të jape rekomandime për mbrojtjen shendetesore per-
katese të gruas shtatzene dhe pas nderprerjes së shtatzenise, 
në bashkepunim me mjekun e zgjedhur, deri në sherimin e 
plote të gruas shtatzene nga intervenimi mjekesor për nder-
prerjen e shtatzenesise dhe   

- institucionet shendetesore për gjinekologji dhe akus-
heri nga mbrojtja shendetesore primare, vecanerisht në zo-
nat rurale jane të detyruara që nepermjet metodes aktive të 
punes dhe keshillimit permes sherbimeve për informim 
perkates (broshura, fletushka, pllakate e të tjera) t’u per-
kushtoje vemendje të vazhdueshme grave në periudhen 
gjenerative, duke u sugjeruar për perparesite nga mjetet 
kontraceptive dhe metodat  për pengim të shtatzenise së pa-
deshiruar dhe për pasojat negative nga nderprerja e shtatze-
nise, mbi shendetin dhe jeten e grave si faktore në planifi-
kimin e familjes. 

Komisionin për kontroll të kualitetit të mbrojtjes shen-
detesore nga paragrafi 1 alineja 1 e ketij neni e perbejne tre 
anetare edhe atë drejtori mjekesor, i cili eshte njekohesisht 
kryetar i komisionit, dhe dy anetare nga radhet e punetore-
ve shendetesore nga institucioni shendetesor që jane zgjed-
hur nga drejtori mjekesor për periudhe prej tre vjetesh. 

Komisioni për kontroll të kualitetit të mbrojtjes shende-
tesore nga paragrafi 1 alineja 1 e ketij neni miraton rregul-
lore për pune me të cilen rregullohet menyra e punes së ko-
misionit. 

 
Neni 22 

Për njohjen gjitheperfshirese dhe në kohe të grave dhe 
burrave me pasoja që mund të shkaktohen për shkak të 
nderprerjes së shtatzenise dhe me mjetet që zbatohen për 
nderprerje të shtatzenise:  

- institucionet shendetesore publike- shtepite shendete-
sore permes sherbimit për mbrojtje shendetesore preventi-
ve dhe sherbimit polivalent të patronazhit, institucionet për 
mbrojtje sociale dhe Enti për mbrojtjen e nenave dhe femi-
jeve, institucionet edukative arsimore, si dhe entet për 
mbrojtje shendetesore në suaza të kompetencave të veta, 
jane të detyruar që në programet e veta për pune, t’i perfs-
hijne edhe ceshtjet për sugjerim grave dhe burrave, si dhe 
rinise për pasojat e demshme nga nderprerja e shtatzenise 
dhe për perparesine nga aplikimi i mjeteve dhe metodave 
për kontracepsion dhe 

- institucionet edukative-arsimore jane të detyruara që 
të perfshijne aktivitete programore për njoftim dhe edukim 
të rinise për marredhenie humane dhe të shendosha nderm-
jet gjinive. 

Njesite e Veteqeverisjes Lokale mund të themelojne 
Qender për Keshillim dhe Mbeshtetje të Gruas Shtatzene, 
në të cilen mund të angazhohen doktore, psikologe, pune-

tore sociale dhe persona tjere profesionale dhe ku gruaja 
mund t'i marre informatat e domosdoshme lidhur me shtat-
zenine, nderprerjen e shtatzenise dhe demin nga nderprerja 
e shtatzenise për shendetin e gruas. 

 
Neni 23 

Nese gjate perfundimit të nderprerjes së filluar të shtat-
zenise dyshon në menyre të bazuar se behet fjale për veper 
penale të kryer me fillimin e nderprerjes së shtatzenise e ci-
la perfundohet në institucionin shendetesor, drejtori i insti-
tucionit shendetesor në të cilin eshte  perfunduar nderprerja 
e filluar e shtatzenise eshte i obliguar që për kete menjehe-
re të paraqese kallezim te  prokuroria publike kompetente 
dhe njoftim te  Ministria e Shendetesise - Inspektorati Shte-
teror Shendetesor dhe Sanitar. 

 
Neni 24 

Institucioni shendetesor në të cilin eshte kryer ose në të 
cilen eshte perfunduar nderprerja tanime e filluar e shtatze-
nise eshte i detyruar që për çdo rast të vdekjes së gruas 
shtatzene ta njoftoje Ministrine e Shendetesise - Inspekto-
ratin Shteteror Shendetesor dhe Sanitar dhe Ministrine e 
Puneve të Brendshme. 

 
VI. MBIKEQYRJA 

 
Neni 25 

Për sigurim të zbatimit të ketij ligji dhe rregullave të 
miratuara në baze të tij, si dhe për garantim të sigurise të 
grave shtatzena gjate zbatimit të nderprerjes së shtatzenise, 
në institucionet shendetesore dhe në komisionet e shkalles 
së  pare dhe të dyte, kryhet: 

- mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes, 
- mbikeqyrje mbi punen profesionale, 
- mbikeqyrje e brendshme mbi punen profesionale dhe  
- mbikeqyrje inspektuese. 
 

Neni 26 
Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes dhe  mbi punen 

profesionale  të institucionit shendetesor dhe  të komisione-
ve të shkalles së pare dhe të dyte kryen Ministria e Shende-
tesise  në pajtim me rregullat për mbrojtje shendetesore. 

 
Neni 27 

Institucioni shendetesor organizon mbikeqyrje të 
brendshme mbi punen profesionale të  punetoreve të saj 
shendetesore, në menyre të percaktuar me akt të pergjiths-
hem të institucionit shendetesor. 

 
Neni 28 

Mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin e ketij ligji kryen 
Inspektorati Shteteror Shendetesor dhe Sanitar. 

Inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese 
eshte i autorizua që: 

- të ndaloje kryerje të veprimtarise, si dhe të ndaloje 
perdorim të objektit në të cilin kryhet veprimtaria nese nuk 
ka leje për pune, perkatesisht  mungon ndonje prej kushte-
ve  për kryerjen e veprimtarise, 

- të urdheroje vendosje dhe mbajtje të evidencave të 
percaktuara me kete ligj dhe me rregullat e miratuara  në 
baze të ketij ligji, 

- të urdheroje menjanim të mangesive, perkatesisht të 
parregullsive në pajtim me ligjet dhe rregullat tjera me të 
cilat rregullohet mbrojtja e  shendetit të njerezve, 

-  të urdheroje dokumentim perkates dhe ruajtje të të 
dhenave që udhehiqen dhe të sigurohet mbrojtje e të dhena-
ve të marra nga procedurat e zbatuara dhe 

- t’i urdheroje institucionit shendetesor perpilim të ra-
porteve që eshte e detyruar t’i parashtroje te Ministria e 
Shendetesise.  



 Стр. 12 - Бр. 87                                                                                           17 јуни 2013 
 

Neni 29 
Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, të dhenat e marra 

dhe gjendjen e konstatuar faktike, inspektori eshte i detyru-
ar  të perpiloje procesverbal. 

Nese inspektori  percakton se nuk jane zbatuar ligjet, 
rregullat dhe aktet e tjera të pergjithshme, miraton aktven-
dim me të cilin urdherohet zbatimi i masave të caktuara 
nga neni 28 paragrafi 2 i ketij ligji, në afat të caktuar që e 
percakton inspektori.  

Inspektori eshte i detyruar që t’i dorezoje ekzemplar 
nga procesverbali dhe aktvendimi institucionit shendetesor 
tek i cili eshte realizuar mbikeqyrja inspektuese. 

 
Neni 30 

Në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese inspektori  ve-
pron në pajtim me rregullat për procedure të pergjithshme 
administrative dhe mbikeqyrje inspektuese, pervec nese 
nuk percaktohet ndryshe me kete ligj. 

 
Neni 31 

Në rastet kur do të percaktohet ekzistimi i rrezikut të 
drejtperdrejte për jeten dhe shendetin e njerezve, inspektori 
jep urdher me goje për menjanimin urgjent dhe të papro-
longueshem të mangesive, që konstatohet me procesverbal. 

Në rastet nga paragrafi 1 i ketij neni, inspektori miraton 
aktvendim në afat prej 24 oresh nga leshimi i urdhrit me 
goje. 

 
Neni 32 

Institucioni shendetesor eshte i detyruar që t’i zbatoje 
masat e permbajtura në aktvendimin e inspektorit. 

Për ankesen kunder aktvendimit të inspektorit në shkal-
le të dyte vendos komisioni i formuar nga ministri i Shen-
detesise. 

Ankesa për aktvendimin nga paragrafi 1 i ketij neni nuk 
e prolongon realizimin e tij. 

 
VII. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE 

 
Neni 33 

Gjobe në shume prej 25 000 deri në 50 000 euro në 
kundervlere me denare, do t’i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik, nese: 

1) kryen nderprerje të shtatzenise në kundershtim me 
nenet 3, 4 dhe 6 të ketij ligji; 

2) nuk i siguron të drejtat e gruas shtatzene nga neni 5  
i ketij ligji; 

3) nuk mbahen procesverbale për mbledhjet e mbajtura 
të komisioneve dhe liber për evidence sipas nenit 15 para-
grafi 1 i ketij ligji; 

4) nuk e ruan dokumentacionin në lidhje me punen e 
mjekut, perkatesisht të komisioneve në pajtim me nenin 15 
paragrafi 2 të ketij ligji; 

5) nuk parashtron më së voni deri në fund të janarit në 
fillim të vitit, raport për punen për vitin paraprak te ministri 
i Shendetesise në pajtim me nenin 17 të ketij ligji; 

6) nuk vepron në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 të ke-
tij ligji; 

7) kryen nderprerje të shtatzenise pa i plotesuar kushtet 
nga neni 19 paragrafi 1 i ketij ligji; 

8) mundeson kryerje të procedures për nderprerje të 
shtatzenise në kundershtim me nenin 20 të ketij ligji; 

9) nuk vepron në pajtim me nenin 21 paragrafi 1 të ke-
tij ligji; 

10) në programet për pune nuk i perfshijne edhe cesht-
jet për sugjerim të grave dhe burrave, si dhe rinise për pa-
sojat e demshme të nderprerjes së shtatzenise dhe të perpa-
resise së aplikimit të mjeteve dhe  metodave për kontracep-
sion, apo nuk perfshijne aktivitete programore për njoftim 
dhe edukim të rinise për marredhenie humane dhe të shen-
dosha ndermjet gjinive sipas nenit 22 të ketij ligji;  

11) nuk parashtron kallezim te prokuroria publike kom-
petente dhe/ose njoftim te Ministria e Shendetesise - Inspe-
ktorati Shteteror Shendetesor dhe Sanitar sipas nenit 23 të 
ketij ligji dhe 

12) nuk parashtron fleteparaqitje te organi kompetent 
në afat prej tri diteve për çdo rast të vdekjes sipas nenit 24 
të ketij ligji;   

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet edhe personit pergjeg-
jes në personin juridik për kundervajtjen nga paragrafi 1 i 
ketij neni. 

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare, do ti shqiptohet edhe mjekut që e ka 
kryer kundervajtjen nga paragrafi 1 i ketij neni. 

 
Neni 34 

Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 500 euro në kun-
dervlere me denare, do ti shqiptohet për kundervajtje mje-
kut, nese:  

1) nuk  e udhezon gruan shtatzene në komisionin e 
shkalles së pare për miratimin e nderprerjes së shtatzenise 
në pajtim me nenin 7 paragrafin 1 të ketij ligji; 

2) kryen nderprerje të shtatzenise të gruas shtatzene e 
cila eshte e mitur, ose e privuar nga e aftesia për pune, pa 
kerkese, perkatesisht pelqim për nderprerjen e shtatzenise, 
nga prindi perkatesisht kujdestari i gruas shtatzene sipas 
nenit 9 paragrafi 2 dhe nenit 11 paragrafi 2 të ketij ligji; 

3) nuk e njofton drejtorin e institucionit shendetesor për 
perfundimin e nderprerjes së shtatzenise pa vendim të ko-
misioneve në afat prej 24 oresh sipas nenit 13 paragrafi 2 të 
ketij ligji dhe 

4) nuk mban evidence në librin për evidenca sipas nenit 
15 paragrafi 1 të ketij ligji. 

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje ane-
tareve të komisioneve nese nuk marrin vendim në afat prej 
tri ditesh nga parashtrimi i kerkeses për nderprerjen e shtat-
zenise, perkatesisht pasi që t'i dorezohet lenda pas kun-
dershtimit nga gruaja shtatzene, perkatesisht gjate ekzisti-
mit të shkaqeve të arsyeshme, në afat jo më të gjate se shta-
te dite sipas nenit 12 paragrafet 2 dhe 3 të ketij ligji.  

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje drej-
torit të institucionit shendetesor, nese nuk e njofton komisi-
onin e shkalles së pare për perfundimin e nderprerjes së 
shtatzenise pa vendimin e komisionit në afat prej tri ditesh 
për rastin sipas nenit 13 paragrafi 2 të ketij ligji.   

 
Neni 35 

Proceduren kundervajtese për kundervajtjet e parapara 
në kete ligj  e udheheq gjykata kompetente. 

Para parashtrimit të kerkeses për ngritjen e procedures 
kundervajtese për kundervajtjet e parapara me kete ligj, 
Ministria e Shendetesise udheheq procedure për  barazim  
në pajtim me Ligjin për kundervajtje.  

 
VIII. DISPOZITA NDESHKUESE 

 
Neni 36 

Mjeku që do të kryeje nderprerje të shtatzenise në kun-
dershtim me dispozitat e ketij ligji ose në institucionin 
shendetesor që nuk i ploteson dispozitat nga neni 19 i ketij 
ligji, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me denim 
me burg prej gjashte muaj deri në tri vite. 

 
Neni 37 

Institucioni shendetesor që kryen nderprerje të shtatze-
nise në kundershtim me nenin 19 të ketij ligji, do të perg-
jigjet penalisht dhe do të denohet me denim në para dhe me 
heqje të perhershme të lejes për pune. 
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Drejtori i institucionit nga paragrafi 1 i ketij neni, i cili 
do të lejoje nderprerje të shtatzenise në institucionin shen-
detesor që nuk i permbush kushtet nga neni 19 i ketij ligji, 
do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me denim me 
burg nga gjashte muaj deri në tri vite. 

 
IX. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 38 
Ministri i Shendetesise në afat prej një viti nga dita e 

hyrjes në fuqi të ketij ligji do t'i miratoje rregullat, miratimi 
i të cilave eshte percaktuar me kete ligj. 

 
Neni 39 

Deri në miratimin e rregullave të ketij ligj do të zbato-
hen rregullat që kane qene në fuqi para dites së hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 40 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 
për nderprerje të shtatzenise ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" 
numer  22/72, 18/76 dhe 15/95). 

 
Neni 41 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 

1996. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

земјоделското земјиште, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јуни 2013 година. 
    

     Бр. 07–2406/1                                Претседател 
10 јуни 2013 година               на Република Македонија,                       

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште (“Службен 
весник на Република Македонија” број 135/2007, 18/11, 
148/11 и 95/12), во членот 17 ставот 1 се менува и гласи: 

„Земјоделското земјиште во државна сопственост 
може да биде предмет на продажба под услови и на на-
чин утврдени со закон.“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR  

TOKE BUJQESORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për toke bujqesore ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 135/2007, 18/11, 148/11 dhe 
95/12), në nenin 17 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 

"Toka bujqesore në pronesi shteterore mund të jete len-
de e shitjes në kushte dhe në menyre të percaktuara me 
ligj.” 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 

1997. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Се прогласува Законот за продажба на земјоделското 

земјиште во државна сопственост,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јуни 2013 година. 
  
 Бр. 07 – 2407/1                               Претседател 

10 јуни  2013 година               на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 
З А К О Н 

ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува продажбата на земјодел-
ско земјиште во државна сопственост на начин, поста-
пка и услови согласно со овој закон. 

 
Член 2 

Цели на овој закон се: 
- заштита на земјоделското земјиште и развој на 

земјоделството, 
- рационално користење на земјоделското земјиште 

како ограничен природен ресурс, 
- олеснување на развојот на пазарот на недвижнос-

ти преку продажба на земјоделското земјиште во 
државна сопственост, 

- обезбедување на правна сигурност на сопствени-
ците и корисниците на земјоделското земјиште и 

- користење на земјоделското земјиште согласно со 
неговата намена заради одржување и зголемување на 
плодноста и спречување на негово загадување. 

 
Член 3 

(1) Сопственост на земјоделско земјиште во држав-
на сопственост не може да стекнат странски физички и 
правни лица, освен ако со меѓународен договор поина-
ку не е одредено. 



 Стр. 14 - Бр. 87                                                                                           17 јуни 2013 
 

(2) Сопственост на земјоделско земјиште во државна 
сопственост може да стекнат државјани на земји членки 
на Европската унија по истек на седум години од влезот 
на Република Македонија во Европската унија. 

(3) Договорите за продажба склучени спротивно на 
ставовите (2) и (3) на овој член се ништовни. 

 
Член 4 

(1) Земјоделско земјиште во државна сопственост, 
во смисла на овој закон, се ниви, градини, овоштар-
ници, лозја, маслинарници, други долгогодишни на-
сади, ливади, мочуришта, трстици и рибници во држав-
на сопственост, како и друго земјиште во државна соп-
ственост кое се користи или не се користи (необработ-
ливо земјиште), а кое со примена на агротехнички и аг-
ромелиоративни и хидромелиоративни мерки може да 
се оспособи за земјоделско производство. 

(2) Културата на земјоделското земјиште се утврду-
ва според евиденцијата на земјиштето која се води во 
земјишен катастар, додека не се докаже спротивното. 

 
Член 5 

Предмет на продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост не може да биде:  

-  земјоделско земјиште во државна сопственост на-
менето за истражување, 

-  земјоделско земјиште во сопственост, односно на 
користење на Министерството за одбрана,  

-  земјоделско земјиште во сопственост, односно на 
користење на Министерството за правда,  

- земјоделско земјиште во сопственост, односно на 
користење на Министерството за внатрешни работи и  

- земјоделско земјиште кое е дел од национални 
паркови. 

 
Член 6 

(1) Продажба на земјоделското земјиште во држав-
на сопственост се врши врз основа на годишна програ-
ма за продажба на земјоделско земјиште во државна 
сопственост (во натамошниот текст: програмата) и од-
лука за продажба на земјоделско земјиште. 

(2) Програмата од ставот (1) на овој член ја донесу-
ва Владата на Република Македонија, на предлог на 
министерот за земјоделство шумарство и водостопан-
ство (во натамошниот текст: министерот), најдоцна до 
30 ноември во тековната година за наредната година. 

(3) Одлуката за продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост ја носи Владата на Република 
Македонија, на предлог на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство (во натамошниот 
текст: Министерството). 

 
Член 7 

(1) Предлог-програмата од членот 6 став (2) од овој 
закон се става на јавен увид во траење од најмалку 90 
дена, најдоцна до 31 мај во тековната година. 

(2) Министерството ја известува јавноста за почетокот 
и времетраењето на јавниот увид преку објава во најмал-
ку три дневни весници кои се издаваат во Република Ма-
кедонија, од кои еден од весниците што се издава на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на 
најмалку половина страна од дневниот весник, како и на 
огласните табли во општините, подрачните единици на 
Министерството и месните заедници во руралните среди-
ни во кои се наоѓа земјоделското земјиште во државна 
сопственост кое е предмет на продажба. 

(3) Заинтересираните лица можат да дадат пред-
лози, приговори и иницијативи на предлог-програмата, 
најдоцна во рок од 30 дена по завршувањето на јавниот 
увид, кои Министерството ги разгледува во рок од де-
сет дена од денот на приемот.  

(4) Физички и правни лица кои имаат склучено до-
говор за закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост имаат право да поднесат иницијатива за 
продажба на земјиштето кое е предмет на договорот за 
закуп до Министерството, на начин утврден со овој за-
кон, во секое време за време на траење на договорот за 
закуп, при што Министерството е должно да ја прифа-
ти иницијативата на закупецот во рок од 20 дена и да 
спроведе постапка за продажба на земјиштето согласно 
со овој закон.  

(5) Министерството, во рок не подолг од 60 дена по 
разгледувањето на предлозите, приговорите и иниција-
тивите од ставот (3) на овој член, ја доставува предлог-
програмата до Владата на Република Македонија на 
усвојување. 

(6) Кон предлог-програмата се доставува мислење 
од советот на општината или Советот на градот Скопје 
за продажбата на земјоделското земјиште утврдено во 
предлог-програмата кое се наоѓа на подрачјето на оп-
штината или градот Скопје.  

(7) Доколку земјоделското земјиште од ставот (6) 
на овој член се наоѓа на територијата на повеќе оп-
штини, кон предлог-програмата се доставуваат мисле-
ња од советите на општините на чие подрачје се наоѓа 
најмалку 10% од површината на земјиштето.  

(8) Кон предлог-програмата Министерството доста-
вува и проценета вредност на земјоделското земјиште 
во државна сопственост кое е предмет на продажба. 

(9) Проценетата вредност на земјоделското земјиш-
те и насадите се врши согласно со Методологијата за 
процена на вредноста на земјоделското земјиште во 
државна сопственост и насади, која на предлог на Ми-
нистерството ја донесува Владата на Република Маке-
донија. 

(10) Методологијата за процена на вредноста на 
земјоделското земјиште во државна сопственост и на-
сади Министерството е должно да ја предложи до Вла-
дата на Република Македонија во рок од еден месец од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(11) Процената на земјоделското земјиште во 
државна сопственост ја врши Бирото за судски вешта-
чења.  

(12) Доколку Министерството ги стори следниве 
повреди: 

1) не ја стави на јавен увид предлог-програмата до 
31 мај во тековната година;  

2) не ја поднесе предлог-програмата до Владата на 
Република Македонија на усвојување и  

3) не ја прифати иницијативата на закупецот на зем-
јоделското земјиште и не започне постапка за продаж-
ба во рок од десет дена, тогаш е сторена повреда за не 
постапување во рок, поради која службеното лице, од-
носно лица кои биле задолжени за постапување ќе се 
казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност, раководителот на соодветниот 
сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со 
казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвред-
ност. 

 
Член 8 

(1) Програмата особено ги содржи следниве пода-
тоци: 

1)  вкупна површина на земјоделското земјиште во 
државна сопственост; 

2) површината на земјоделското земјиште во 
државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба 
во наредната година, парцелизирано во површини до 
10 ха; 

3) површината на земјоделското земјиште во 
државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба 
во наредната година, парцелизирано во површини над 
10 ха; 
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4) катастарски податоци содржани во имотниот 
лист, намена на земјиштето, податоци за тоа дали има 
склучено договор за закуп на земјоделското земјиште, 
податоци за времетраење на закупот, службеност или 
други товари на земјиштето и состојба во која се наоѓа 
земјиштето (под култура или не); 

5) максимална површина на земјоделското земјиш-
те во државна сопственост која може да се продаде на 
едно физичко, односно на едно правно лице, вклучи-
телно и меѓусебно поврзани лица предвидени со прог-
рамата, освен во случаите кога се продава земјоделско 
земјиште за кое има склучено договор за закуп и 

6) кумулативна површина на земјоделско земјиште 
во државна сопственост која може да се продаде на ед-
но физичко, односно на едно правно лице, вклучително 
и меѓусебно поврзани лица, во која се пресметани сите 
земјоделски површини стекнати преку купување на 
земјоделско земјиште во државна сопственост во прет-
ходни години, согласно со одредбите од овој закон, ос-
вен во случаите кога се продава земјоделско земјиште 
за кое има склучено договор за закуп. 

(2) Владата на Република Македонија, на предлог 
на министерот, донесува Методологија за утврдување 
на максимална и кумулативна површина на земјодел-
ско земјиште во државна сопственост што е предмет на 
продажба од ставот (1) точки 5 и 6 на овој член. 

(3) Владата на Република Македонија, на предлог 
на министерот, со подзаконски акт поблиску ја пропи-
шува содржината на програмата. 

 (4) Согласно со ставот (1) точки 5 и 6 на овој член 
"поврзани лица" се поврзани правни лица, поврзани фи-
зички лица и физичко лице поврзано со правно лице: 

1) поврзани правни лица се правно лице кое, дирек-
тно или индиректно, поседува најмалку 10% од удели-
те или акциите со право на глас од друго правно лице 
или има право да назначува и разрешува мнозинство од 
членовите на органите на управување на друго правно 
лице;  

2) поврзани физички лица се лица кои се во брак 
или вонбрачна заедница, деца и родители и лице под 
старателство на друго физичко лице, како и браќа и 
сестри и 

3) физичко лице поврзано со правно лице е лице 
кое, директно или  индиректно, поседува најмалку 10% 
од уделите или акциите со право на глас во правно ли-
це или  има право да назначува и разрешува мно-
зинство од членовите на органите на управување на 
правно лице.   

 
Член 9 

(1) Врз основа на програмата, Министерството до 
Владата на Република Македонија предлага одлука, од-
носно одлуки за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост во рок од 30 дена од денот на до-
несувањето на програмата. 

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член содржи: 
- парцелата, односно парцелите кои се предмет на 

секоја од поединечните продажби, со податоци за пов-
ршината на земјиштето кое се нуди на продажба, катас-
тарски податоци содржани во имотниот лист, намена 
на земјиштето, податоци за тоа дали има склучено до-
говор за закуп на земјоделското земјиште, податоци за 
времетраење на закупот, службеност или други товари 
на земјиштето и состојба во која се наоѓа земјиштето 
(под култура или не), 

- почетна цена на јавното наддавање за земјиштето 
за секоја од поединечните продажби и 

- време на објавување на јавниот оглас за продажба на 
секоја од поединечните продажби утврдени во одлуката. 

(3) Во случај на продажба на земјоделско земјиште 
со површина до 10 ха, во одлуката за продажба, Ми-
нистерството  утврдува дека право на учество имаат 

домашни физички и правни лица кои имаат живеа-
лиште, односно седиште на подрачјето на општината 
во која се наоѓа најголемиот дел од земјоделското зем-
јиште предмет на продажбата. Притоа, физичките и 
правните лица треба да ги исполнуваат и следниве ус-
лови: 

- физичките лица да имаат регистрирано живеа-
лиште, а правните лица седиште најмалку пет години 
пред денот на донесувањето на одлуката за продажба и 

- правните лица да немаат извршено сопственички 
промени, односно да не се променил сопственикот или 
сопствениците на акциите, односно уделите во друш-
твото или поврзаните друштва во последните пет го-
дини, сметано од денот на донесувањето на одлуката за 
продажба. 

(4) Во случај на продажба на земјоделско земјиште 
со површина до 10 ха и над 10 ха најповолниот понуду-
вач се избира само врз основа на критериумот највисо-
ко постигната цена после одржано јавно наддавање. 

(5) Во случаите кога на земјоделското земјиште кое 
е предмет на продажба според програмата, е склучен 
договор за закуп на земјоделско земјиште, пред доне-
сувањето на одлуката за продажба, Министерството 
писмено го повикува закупецот да ја изрази својата 
волја за продажба на земјоделското земјиште со дава-
ње на писмена изјава за продажба на земјиштето. 
Писменото барање до закупецот на земјоделското зем-
јиште се доставува во рок од осум дена од денот на до-
несувањето на програмата. 

(6) Во случаите кога на земјоделското земјиште кое 
е предмет на продажба според програмата, а врз основа 
на договор за закуп се подигнати долгогодишни на-
сади, пред донесувањето на одлуката за продажба, Ми-
нистерството писмено го повикува закупецот да даде и 
изјава за заедничка продажба на долгогодишниот насад 
заедно со земјиштето кое е во сопственост на Републи-
ка Македонија. Изјавата за заедничка продажба се дава 
во писмена форма заверена на нотар. 

(7) Закупецот во случаите од ставовите (5) и (6) на 
овој член може во рок од десет работни дена од денот 
на приемот на барањето на Министерството за давање 
на изјава за  продажба, а во случаите кога има долгого-
дишен насад и изјава за заедничка продажба да одлучи 
да даде таква изјава или да ја одбие понудата на Ми-
нистерството. Во случаите кога по истекот на десет ра-
ботни дена од денот на приемот на барањето закупецот 
не доставил одговор до Министерството, се смета дека 
истиот ја одбил понудата на Министерството. 

(8) Доколку закупецот до Министерството достави 
изјава за продажба на земјоделското земјиште може да 
започне постапката за продажба на земјиштето. 

(9) Во случаите кога на земјиштето се засадени дол-
гогодишни насади, а закупецот даде изјава за продажба 
и изјава за заедничка продажба на долгогодишниот на-
сад заедно со земјоделското земјиште, предмет на заед-
ничката продажба ќе биде земјиштето заедно со долго-
годишниот насад, при што во постапката за утврдува-
ње на почетната цена на јавното наддавање се доставу-
ва процена на вредноста на земјоделското земјиште и 
процена на вредноста на долгогодишниот насад, кои 
заеднички ја сочинуваат проценетата вредност. 

(10) Доколку после јавното наддавање се постигне 
повисока купопродажна вредност на вака понуденото 
земјиште со долгогодишен насад од проценетата вред-
ност, а закупецот не го искористи правото на првен-
ствено купување од членот 17 од овој закон, поранеш-
ниот закупец на земјиштето за долгогодишниот насад 
од купопродажната цена ќе добие средства во висина 
на проценетата вредност на насадот.  

(11) Во случај кога закупецот ќе ја одбие понудата на 
Министерството за продажба, Министерството нема да 
предложи одлука за продажба на земјоделското земјиште.  
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(12) Доколку Министерството ги стори следниве 
повреди: 

1) не донесе одлука за продажба на земјоделско 
земјиште во рокот од ставот (1) на овој член и  

2) не го повика писмено закупецот да достави изја-
ва за заедничка продажба во рокот од ставот (5) на овој 
член, е сторена повреда за не постапување во рок, по-
ради која службеното лице, односно лица кои биле за-
должени за постапување, ќе се казнат со парична казна 
од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност, рако-
водителот на соодветниот сектор со казна од 3.000 до 
5.000 евра и министерот со казна од 5.000 до 7.500 евра 
во денарска противвредност. 

 
Член 10 

(1) Министерството во рок од 15 дена од донесува-
њето на одлуката за продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост од страна на Владата на Репуб-
лика Македонија распишува јавен оглас за продажба на 
земјоделското земјиште во државна сопственост со јав-
но наддавање. Доколку Министерството не го распише 
огласот во овој рок, се смета дека е сторена повреда за 
не постапување во рок, поради која службеното лице, 
односно лица кои биле задолжени за постапување, ќе 
се казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во де-
нарска противвредност, раководителот на соодветниот 
сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со 
казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвред-
ност. 

(2) Јавниот оглас ги содржи следниве податоци: 
- површина во хектари што се продава, 
- катастарски податоци содржани во имотниот лист, 

односно поседовниот лист или податоци за тоа каде се 
објавени истите, 

- проценетата вредност на земјиштето која е почет-
на цена на јавното наддавање,  

- службеност и други товари на земјиштето, 
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура 

или не), 
- доказите што понудувачите треба да ги поднесат, 
- рокот за поднесување на понудите за учество во 

постапката за јавно наддавање и 
- доказ за уплатен депозит или банкарска гаранција 

во износ од 5% од проценетата вредност на земјиш-
тето. 

(3) Составен дел на јавниот оглас од ставот (2) на 
овој член е договорот за продажба на земјоделско зем-
јиште. Во јавниот оглас задолжително се наведуваат 
податоци за тоа каде може да се обезбедени текстот на 
договорот, а задолжително истиот треба да биде поста-
вен на интернет страницата на Министерството и исти-
от не смее да се менува, освен заради технички прила-
годувања или несуштински измени. Во случаите кога 
предмет на продажба е земјоделско земјиште со пов-
ршина до 10 ха, подносителите на понудата доставува-
ат и доказ за живеалиштето, односно седиштето на 
подносителот на понудата. 

(4) Во случај кога предмет на продажба е земјодел-
ско земјиште со долгогодишен насад, подносителите 
на понудата се должни да поднесат понуди за купува-
ње на земјиштето заедно со долгогодишниот насад, ка-
ко и доказ за уплатен депозит, односно банкарска га-
ранција во износ од 5% од проценетата вредност на 
земјиштето и долгогодишниот насад.  

(5) Јавниот оглас за продажба на земјоделското зем-
јиште во државна сопственост се објавува во „Службен 
весник на Република Македонија“, во три дневни вес-
ници кои се издаваат во Република Македонија, од кои 
еден од весниците што се издава на јазикот што го збо-
руваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат служ-
бен јазик различен од македонскиот јазик, на половина 

страница од дневниот весник, како и на огласните таб-
ли во општините, подрачните единици на Министер-
ството и месните заедници во руралните средини во 
кои се наоѓа земјоделското земјиште во државна соп-
ственост, кое е предмет на продажба. 

(6) Рок за поднесување на пријавите за учество во 
постапката за јавно наддавање е во времетраење од 90 
дена од денот на објавувањето на јавниот оглас во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

(7) Проценетата вредност на земјоделското земјиш-
те е почетната цена на јавното наддавање која, во слу-
чај на неуспешно спроведено наддавање, може да се 
намали. При повторување на постапката за продажба 
на земјоделското земјиште, почетната цена на јавното 
наддавање може да се намали за најмногу 20% при вто-
риот обид за продажба на земјоделското земјиште, а 
доколку и тоа е неуспешно, за уште најмногу дополни-
телни 10% при третиот обид за продажба на земјодел-
ското земјиште. 

 
Член 11 

(1) Право на учество на јавниот оглас имаат физич-
ки лица кои се државјани на Република Македонија  и 
правни лица кои се резиденти на Република Македони-
ја и во кои сопственоста на акциите или уделите во 
процент од најмалку 51% треба да биде во сопственост 
на физички лица државјани на Република Македонија 
или правни лица резиденти на Република Македонија.  

(2) Правни лица од ставот (1) на овој член се лица на 
кои земјоделското производство или преработка на при-
марни земјоделски производи им е претежна дејност. 

(3) Право на учество на јавниот оглас немаат лица-
та од ставот (1) на овој член кои ги немаат намирено 
обврските по основ на закупнина по претходно склуче-
ни договори за закуп на земјоделско земјиште во 
државна сопственост. 

(4) Право на учество на јавниот оглас немаат лица-
та од ставот (1) на овој член кои ги немаат регулирано 
и намирено обврските по основ на даноци и придонеси 
од задолжително социјално осигурување. 

(5) Право на учество на огласот немаат правни лица 
за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофит-
ните организации. 

(6) На јавниот оглас не може да се дава заедничка 
понуда од повеќе лица. Заедничка понуда за купување 
на земјоделско земјиште во државна сопственост се 
смета за неважечка. 

 
Член 12 

(1) Учесниците согласно со објавениот јавен оглас 
се должни да достават: 

1) за правни лица: 
- доказ (акт) издаден од Централниот регистар на 

Република Македонија за извршениот упис во тргов-
скиот регистар или од друг надлежен орган за упис на 
правните лица, 

- доказ за намирени јавни давачки, 
- изјава (заверена на нотар) од основачите и одго-

ворното лице во правното лице дека не биле основачи 
или управители на правното лице кое користело земјо-
делско земјиште во државна сопственост под закуп, а 
кое не ги исполнило обврските од тој договор, 

- друга потребна документација утврдена во јавни-
от оглас и 

- банкарска гаранција или депозит за учество на ог-
ласот во износ од 5% од проценетата вредност на зем-
јоделското земјиште објавена во јавниот оглас и 

2) за физички лица: 
- државјанство, 
- решение за регистриран вршител на земјоделска 

дејност или доказ од централен регистар за регистри-
ран трговец поединец, 
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- доказ за намирени јавни давачки, 
- потврда од подрачна единица на Министерството 

дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за 
користење на државно земјоделско земјиште и други 
јавни давачки (водарина, пашарина и други надомес-
тоци), 

- изјава заверена на нотар дека не бил основач или 
одговорно лице во правното лице кое користело земјо-
делско земјиште во државна сопственост под закуп, а 
кое не ги исполнило обврските од тој договор и 

- банкарска гаранција или депозит за учество на ог-
ласот во износ од 5% од проценетата вредност на зем-
јоделското земјиште објавена во јавниот оглас. 

(2) Ненавремено доставени пријави на јавниот ог-
лас ќе се отфрлат со решение. 

 
Член 13 

(1) За спроведување на постапката за продажба на 
земјоделското земјиште во државна сопственост се ос-
нова Комисија за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост (во натамошниот текст: Комиси-
јата). Сите административно-технички работи за потре-
бите на Комисијата ги обезбедува Министерството. 

(2) Комисијата е составена од претседател и шест 
члена. 

(3) Членовите на Комисијата ги именува Владата на 
Република Македонија со примена на начелото за соод-
ветна и правична застапеност на припадниците на заед-
ниците, за период од четири години, со право на пов-
торно именување. Членовите функцијата ја извршуваат 
професионално и истата е неспоива со вршење на каква 
било друга професија, дејност или должност. 

(4) За членови на Комисијата може да се изберат 
лица кои: 

- имаат завршено високо образование, при што два 
члена се дипломирани правници, два члена се дипло-
мирани економисти и три члена имаат завршено висо-
ко образование од областа на земјоделските науки и  

- имаат најмалку пет години работно искуство во 
струката. 

(5) Функцијата на член на Комисијата пред истекот 
на мандатот може да престане во следниве случаи: 

- на смрт, 
- со поднесување на оставка на функцијата, 
- со одземање на деловната способност, 
- доколку со правосилна судска одлука е осуден на 

безусловна казна затвор во траење од шест месеци и 
- со разрешување од страна на Владата на Републи-

ка Македонија. 
(6) За својата работа претседателот и членовите 

примаат плата. Платата на претседателот на Комисија-
та е во висина на две просечни нето плати исплатени 
во Република Македонија, а на членовите во висина од 
една и пол просечна нето плата исплатена во Републи-
ка Македонија. 

 
Член 14 

(1) Членовите на конститутивната седница избираат 
претседател од редот на членовите на Комисијата. 

(2) Работата на Комисијата се уредува со деловник 
за работа кој, на предлог на претседателот на Комиси-
јата, го усвојува Владата на Република Македонија, 
Претседателот на Комисијата доставува предлог на де-
ловник за работа до Владата на Република Македонија 
на усвојување најдоцна во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на конститутивната седница. 

 
Член 15 

(1) Комисијата врши прием на понудата и докумен-
тите од подносителите за учество на јавното наддавање 
и врши проверка на комплетноста на доставената доку-
ментација. 

(2) Доколку доставената документација не е ком-
плетна, Комисијата ги известува учесниците да ги дос-
тават останатите потребни документи во рок од пет де-
на од денот на приемот на известувањето од Комиси-
јата. 

(3) По завршување на постапката за поднесување на 
понуди од страна на заинтересираните учесници во по-
стапката за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост, Комисијата утврдува листа на 
лица кои ќе бидат поканети да учествуваат на јавното 
наддавање. 

(4) Комисијата ги известува поединечно сите прија-
вени учесници од утврдената листа од ставот (3) на 
овој член за времето и местото на одржување на јавно-
то наддавање најмалку 15 дена пред одржувањето на 
наддавањето. 

 
Член 16 

(1) Комисијата ја организира и спроведува поста-
пката за електронско јавно наддавање, води записник 
од одржаните електронски јавни наддавања и во рок од 
15 дена по завршувањето на јавниот оглас донесува од-
лука за избор на најповолен понудувач. 

(2) Електронското јавно наддавање започнува со 
објавување на почетната цена на земјоделското зем-
јиште предмет на продажбата, а се спроведува по пат 
на наддавање од страна на учесниците во јавното над-
давање. 

(3) Јавното наддавање не може да трае пократко од 
15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во 
моментот на истекот на времето определено во обја-
вата, при што доколку во истекот на последните две 
минути од определеното време за траење на јавното 
наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, 
крајниот рок за завршување на јавното наддавање се 
продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за 
период од следните две минути нема нова дадена по-
нуда. 

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено се 
додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда. 

(5) По донесувањето на одлуката од ставот (1) на 
овој член, Комисијата ги известува учесниците по 
писмен пат за извршениот избор, во рок од три дена од 
денот на донесувањето на одлуката. 

(6) Критериум за избор на најповолен понудувач со 
кој ќе се склучи договор за продажба на земјоделското 
земјиште во државна сопственост е највисоката цена 
постигната на јавното наддавање.  

 (7) На учесниците во јавното наддавање кои не се 
избрани, Комисијата им ја враќа банкарската га-
ранција/депозитот за учество на огласот во рок од се-
дум дена по правосилноста на одлуката за избор на нај-
поволен понудувач. 

(8) Против одлуката од ставот (1) на овој член може 
да се поведе управен спор во рок од 30 дена од добива-
њето на одлуката. 

 
Член 17 

(1) Во случај на продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост за кое постои договор за закуп 
кој е во сила, право на првенство на купување има по-
стојниот закупец на земјиштето чиј договор за закуп сé 
уште е во сила.  

(2) Лицата од ставот (1) на овој член можат да го 
остварат правото на првенство на купување под услов: 

- уредно да ги исполнувале обврските од договорот 
за закуп,  

- да ги намириле сите обврски за плаќање на закуп-
нината, 

- доказ за намирени јавни давачки и 
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- потврда од подрачна единица на Министерството 
дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за 
користење на земјоделско земјиште во државна соп-
ственост и други јавни давачки (водарина, пашарина и 
други надоместоци). 

(3) Лицата од ставот (1) на овој член може да го ос-
тварат правото на првенство на купување доколку 
учествувале во постапката за продажба на земјиштето 
со доставување на понуда, без оглед на тоа дали се над-
давале на јавното наддавање. 

(4) Правото на првенствено купување се остварува на 
тој начин што по завршување на јавното наддавање и ут-
врдување на највисоката постигната цена за земјиштето 
на јавното наддавање, Комисијата писмено ќе му понуди 
на закупецот да ја прифати и да ја плати највисоката по-
нудена цена на јавното наддавање во рок од пет работни 
дена од денот на завршувањето на јавното наддавање.  

(5) Доколку закупецот ја прифати продажбата на 
земјиштето по така утврдената цена во рок од седум де-
на од денот на приемот на понудата од ставот (4) на овој 
член и преземе обврска да ја плати во рок од десет дена 
од денот на правосилноста на одлуката со која е избран 
како најповолен понудувач, Комисијата ќе донесе одлу-
ка со која ќе се утврди дека закупецот го искористил 
правото на првенствено купување и ќе го избере за нај-
поволен понудувач во рок од пет дена од денот на прие-
мот на известувањето од страна на закупецот. 

(6) Доколку закупецот не ја прифати продажбата по 
така постигнатата цена, или не достави никаков одго-
вор во рок од седум дена од денот на писмената понуда 
на Комисијата, Комисијата во рок од пет дена од прие-
мот на известувањето од закупецот или по истек на ро-
кот од седумте дена ќе констатира на записник дека за-
купецот се откажал од правото на првенствено купува-
ње и ќе го избере за најповолен понудувач оној кој спо-
ред одредбите на овој закон понудил највисока цена на 
јавното наддавање. 

(7) Доколку Комисијата ги стори следниве повреди: 
1) не понуди писмено на закупецот да ја прифати и 

плати највисоката понудена цена на јавното наддавање 
во рокот од ставот (4) на овој член и  

2) не донесе одлука за избор на најповолен понуду-
вач во роковите од ставовите (5) и (6) на овој член, е 
сторена повреда за не постапување во рок, поради која 
членовите и претседателот на Комисијата ќе се казнат 
со казна од 3.000 до 5.000 евра во денарска про-
тиввредност. 

 
Член 18 

(1) Купопродажната цена за земјоделското земјиш-
те може да се плати во целост со склучување на дого-
ворот за купопродажба или на пет еднакви годишни 
рати.  Подносителите на понудите за купопродажба го 
наведуваат начинот на плаќање на купопродажната це-
на во моментот на поднесување на понудата до Минис-
терството. 

(2) Доколку понудувачите изберат постигнатата ку-
попродажна цена да ја платата на пет еднакви годишни 
рати, тогаш првата годишна рата се плаќа во моментот 
на склучување на договорот за купопродажба, а оста-
натите годишни рати се уплаќаат во следните кален-
дарски години после склучување на договорот, но нај-
доцна до 31 март во таа календарска година. 

(3) Во случај на ненавремено плаќање на годишни-
те рати договорот за купопродажба ќе се раскине. 

 
Член 19 

(1) Врз основа на одлуката за избор на најповолен 
понудувач, министерот склучува договор за продажба 
на земјоделско земјиште во државна сопственост со 
најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на 
правосилноста на одлуката за избор. 

(2) Избраниот понудувач ќе биде повикан со писме-
но известување да го склучи договорот од ставот (1) на 
овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на из-
вестувањето. 

(3) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член избра-
ниот понудувач не го склучи договорот за продажба, зем-
јоделското земјиште кое е предмет на продажба повторно 
се објавува на наредниот јавен оглас за продажба на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост. 

(4) Доколку Министерството ги стори следниве 
повреди: 

1) не го повика избраниот понудувач да го склучи 
договорот во рокот од ставот (2) на овој член и 

2) не го склучи договорот во рокот од ставот (1) на 
овој член, се смета дека е сторена повреда за не поста-
пување во рок, поради која службеното лице, односно 
лица кои биле задолжени за постапување ќе се казнат 
со парична казна од 500 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност, раководителот на соодветниот сектор со 
казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со казна од 
5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 20 

(1) Договорот за продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост особено содржи: 

-  површина на земјоделското земјиште што се продава, 
- катастарски податоци содржани во имотниот лист, 
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура 

или не) и 
- земјоделско земјиште во државна сопственост кое 

е предмет на продажба не смее да се продава, да се по-
дарува и да се разменува со друго земјоделско зем-
јиште, исто така, и не смее да се пренаменува во гра-
дежно земјиште во период од осум години од денот на 
склучувањето на договорот од ставот (1) на овој член. 

(2) Содржината на договорите за продажба  на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост поблиску ќе 
ја пропише министерот.  

(3) На договорот од ставот (1) на овој член соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ни односи, доколку поинаку не е уредено со овој закон. 

(4) Доколку по склучувањето на договорите за ку-
попродажба согласно со членот 20 од овој закон, оста-
не непродадено земјоделско земјиште кое било предви-
дено за продажба согласно со програмата и одлуката за 
продажба на земјоделско земјиште во државна сопстве-
ност, Министерството на барање на Комисијата е 
должно во рок од 15 дена да распише нов јавен оглас за 
продажба на непродаденото земјоделското земјиште во 
државна сопственост. 

(5) Огласот од ставот (4) на овој член може да се 
објави во периодот за кој важи програмата. 

 
Член 21 

(1) Во случај на продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост во површина над 50 ха, услови 
за учество на јавниот оглас се: 

1) најмал износ на инвестиции во првите пет годи-
ни од купопродажбата и  

2) најмал број на вработувања во првите пет години 
од купопродажбата. 

(2) Условите од ставот (1) на овој член Владата на 
Република Македонија поблиску ги утврдува во прог-
рамата за продажба и во одлуката за продажба и се дел 
од јавниот оглас и договорот за купопродажба. 

 
Член 22 

Постапката за продажба на земјоделско земјиште 
во државна сопственост може да се спроведе иако во 
неа зел учество и само еден понудувач, под услов него-
вата понуда да не е помала од почетната цена утврдена 
со јавниот оглас. 
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Член 23 
(1) Средствата стекнати од продажба на земјодел-

ско земјиште во државна сопственост претставуваат 
приход на Буџетот на Република Македонија.  

(2) Средствата во висина на проценетата вредност 
на повеќегодишните насади стекнати од продажба на 
земјоделско земјиште во државна сопственост кое се 
продавало заедно со повеќегодишни насади, се приход 
на сопственикот на повеќегодишните насади. 

 
Член 24 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон 
врши Министерството. 

 
Член 25 

Министерството на секој шест месеци до Владата 
на Република Македонија доставува извештај за спро-
ведување на овој закон и за реализација на програмата. 

 
Член 26 

(1) Подзаконските акти од членот 7 став (10) од 
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила во овој закон. 

(2) Подзаконските акти од членот 8 ставови (2) и (3) 
од овој закон се донесуваат во рок од три месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 27 

(1) Министерството подготвува и предлага програ-
ма за 2013 година и ја доставува на усвојување до Вла-
дата на Република Македонија во рок од 90 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Јавниот увид за предлог-програмата од ставот 
(1) на овој член е во траење од 30 дена. 

(3) Заинтересираните лица може да дадат предлози, 
приговори и иницијативи на предлог-програмата од 
ставот (1) на овој член, најдоцна во рок од десет дена 
по завршувањето на јавниот увид, кои Министерството 
ги разгледува во рок од пет дена од денот на приемот. 

 
Член 28 

(1) Закупците кои можат да ги користат правата ут-
врдени во членовите 7 став (4) и 9 ставови (5), (6), (7), 
(8), (9) и (10) од овој закон се закупците кои склучиле 
договор за закуп на земјоделско земјиште со Минис-
терството до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

(2) Во случаите кога договорот за закуп на земјо-
делско земјиште е склучен по денот на влегувањето во 
сила на овој закон, земјоделското земјиште за кое има 
склучено договор за закуп може да биде предмет на 
продажба во следниве случаи,  доколку: 

- закупецот писмено побара од Министерството да 
биде започната постапка за продажба на земјиштето 
над кое има договор за закуп, 

- на писмено барање на Министерството до закупе-
цот за продажба на земјиштето, закупецот писмено из-
речно се согласи дека се согласува со започнување на 
постапка за продажба на земјоделското земјиште за кое 
има договор за закуп со Министерството и 

- од кои било причини наведени во закон престане 
договорот за закуп над соодветното земјоделско зем-
јиште. 

(3) Во сите случаи од ставот (2) на овој член закупе-
цот нема право на првенствено купување на земјиш-
тето, односно ги има истите права, како и сите остана-
ти учесници во постапката за продажба на земјиштето. 

 
Член 29 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 
PËR SHITJE TË TOKËS BUJQËSORE 

NË PRONËSI SHTETËRORE 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohet shitja e tokes bujqesore në pro-

nesi shteterore në menyre, procedure dhe kushte sipas ketij 
ligji. 

 
Neni 2 

Qellime të ketij ligji jane: 
- mbrojtja e tokes bujqesore dhe zhvillimi i bujqesise, 
- shfrytezimi racional i tokes bujqesore si resurs i kufi-

zuar natyror, 
- lehtesimi i zhvillimit të tregut të patundshmerive ne-

permjet shitjes së tokes bujqesore në pronesi shteterore, 
- garantimi i sigurise juridike të pronareve dhe shfryte-

zuesve të tokes bujqesore dhe  
- shfrytezimi i tokes bujqesore në pajtim me dedikimin 

e vet për shkak të mirembajtjes dhe rritjes së frytshmerise 
dhe parandalimit të ndotjes së saj. 

 
Neni 3 

(1) Pronesi të tokes bujqesore në pronesi shteterore nuk 
mund të marrin persona të huaj fizike dhe juridike, pervec 
nese me marreveshje nderkombetare nuk eshte percaktuar 
ndryshe. 

(2) Pronesi të tokes bujqesore në pronesi shteterore 
mund të marrin shtetas të shteteve anetare të Bashkimit 
Evropian pas kalimit të shtate viteve nga aderimi i Republi-
kes së Maqedonise në Bashkimin Evropian. 

(3) Marreveshjet për shitje të nenshkruara në kundersh-
tim me paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni jane të pavlefsh-
me. 

 
Neni 4 

(1) Toke bujqesore në pronesi shteterore në aspekt të 
ketij ligji jane: ara, kopshte, pemishte, vreshta, ullishte, 
mbeltime tjera shumevjecare, livadhe, mocale, kallamishte 
dhe peshkore në pronesi shteterore, si dhe toke tjeter në 
pronesi shteterore që shfrytezohet ose nuk shfrytezohet (to-
ke e paperpunueshme), e cila me aplikim të masave agro-
teknike dhe agromeliorative dhe hidromeliorative mund të 
pershtatet për prodhimtari bujqesore. 

(2) Kultura e tokes bujqesore percaktohet sipas eviden-
ces së tokes që mbahet në kadastren e tokes, derisa nuk 
deshmohet e kunderta. 

 
Neni 5 

Lende e shitjes së tokes bujqesore në pronesi shteterore 
nuk mund të jete:  

- toka bujqesore në pronesi shteterore e dedikuar për 
hulumtim, 

- toka bujqesore në pronesi perkatesisht shfrytezim të 
Ministrise së Mbrojtjes, 

- toka bujqesore në pronesi perkatesisht në shfrytezim 
të Ministrise së Drejtesise,   

- toka bujqesore në pronesi perkatesisht në shfrytezim 
të Ministrise së Puneve të Brendshme dhe   

- toka bujqesore e cila eshte pjese e parqeve nacionale.  
 

Neni 6 
(1) Shitja e tokes bujqesore në pronesi shteterore kryhet 

në baze të programit vjetor për shitjen e tokes bujqesore në 
pronesi shteterore (në tekstin e metejme: programi) dhe 
vendimit për shitjen e tokes bujqesore.  

(2) Programin nga paragrafi (1) të ketij neni e miraton 
Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të mi-
nistrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave 
(në tekstin e metejme:   ministri), më së voni deri më 30 
nentor në vitin rrjedhes për vitin e ardhshem.  
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(3) Vendimin për shitjen e tokes bujqesore në pronesi 
shteterore e merr Qeveria e Republikes së Maqedonise, me 
propozim të Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekono-
mise së Ujerave (në tekstin e metejme:  Ministria).  

 
Neni 7 

(1) Propozim-programi nga neni 6 paragrafi (2) të ketij 
ligji vendoset në shqyrtim publik me kohezgjatje prej më 
së paku 90 ditesh, më së voni deri më 31 maj në vitin rrjed-
hes.  

(2) Ministria e njofton publikun për fillimin dhe ko-
hezgjatjen e shqyrtimit publik permes publikimit në së pa-
ku tri gazeta ditore të cilat botohen në Republiken e Maqe-
donise, prej të cilave njera nga gazetat që botohet në gju-
hen që e flasin së paku 20% e qytetareve të cilet flasin gju-
he zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, në së paku 
gjysmen e faqes së gazetes ditore, si dhe në tabelat e 
shpalljeve në komuna, në njesite rajonale të Ministrive dhe 
bashkesite lokale në mjediset rurale në të cilat gjendet toka 
bujqesore në pronesi shteteroe, që eshte lende e shitjes.   

(3) Personat e interesuar mund të japin propozime, kun-
dershtime dhe iniciativa të Propozim-programit, më së voni 
30 dite pas perfundimit të shqyrtimit publik, të cilat Mini-
stria i shqyrton në afat prej dhjete ditesh nga dita e prani-
mit.   

(4) Personat fizike dhe juridike të cilet kane lidhur mar-
reveshje për marrje me qira të tokes bujqesore në pronesi 
shteteroe kane të drejte të dorezojne iniciative për shitjen e 
tokes e cila eshte lende e marreveshjes për marrje me qira 
në Ministri, në menyren e percaktuar me kete ligj, në çdo 
kohe gjate kohezgjatjes së marreveshjes për qira, në ç'rast 
Ministria eshte e obliguar ta pranoje iniciativen e qiramar-
resit në afat prej 20 ditesh dhe të zbatoje procedure për 
shitjen e tokes në pajtim me kete ligj.   

(5) Ministria në afat jo më të gjate se 60 dite pas shqyr-
timit të propozimeve, kundershtimeve dhe iniciativave nga 
paragrafi (3) i ketij neni, e dorezon Propozim-programin në 
Qeverine e Republikes së Maqedonise për miratim. 

(6) Me Propozim-program dorezohet mendimi nga 
Keshilli i Komunes ose Keshilli i Qytetit të Shkupit, për 
shitjen e tokes bujqesore të percaktuar në Propozim-pro-
gramin i cili gjendet në rajonin e komunes ose Qytetit të 
Shkupit.   

(7) Nese toka bujqesore nga paragrafi (6) i ketij neni 
gjendet në territorin e më shume komunave, me Propozim-
program dorezohet mendimi i Keshillave të komunave në 
rajonin e të cilave gjendet së paku 10% e siperfaqes së to-
kes.   

(8) Me Propozim-program Ministria e dorezon edhe 
percaktimin e vleres së tokes bujqesore në pronesi shtetero-
re e cila eshte lende e shitjes.  

(9) Vlera e percaktuar e tokes ndertimore dhe mbelti-
meve kryhet në pajtim me Metodologjine për percaktimin e 
vleres së tokes bujqesore dhe mbeltimeve në pronesi shte-
terore, të cilen me propozim të Ministrise e miraton Qeve-
ria e Republikes së Maqedonise.   

(10) Metodologjine për percaktimin e vleres së tokes 
bujqesore dhe mbeltimeve në pronesi shteterore, Ministria 
eshte e obliguar që ta propozoje në Qeverine e Republikes 
së Maqedonise në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji.   

(11) Vleresimin e tokes bujqesore në pronesi shteterore 
e kryen Zyra për Ekspertize Gjyqesore.  

(12) Nese Ministria i kryen keto shkelje: 
1) nuk e dorezon në shqyrtim publik propozim progra-

min deri më 31 maj të vitit rrjedhes;   
2) nuk e paraqet propozim-programin në Qeverine e 

Republikes së Maqedonise për miratim dhe  
3) nuk e pranon iniciativen e qiramarresit të tokes buj-

qesore dhe nuk e fillon proceduren për shitje në afat prej 
dhjete ditesh, atehere: eshte kryer shkelje për mosveprim 
në afat, për të cilen personi zyrtar, perkatesisht personat të 

cilet kane qene të ngarkuar për veprim, do të denohen me 
denim me para prej 500 deri 1500 euro në kundervlere me 
denare, udheheqesi i sektorit perkates me denim prej 3 000 
deri në 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 
7 500 euro në kundervlere me denare.  

 
Neni 8 

(1) Programi në vecanti i permban keto të dhena; 
1) siperfaqen e plote të tokes bujqesore eshte në pronesi 

shteterore; 
2) siperfaqen e tokes bujqesore në pronesi shteterore e 

cila do të jete lende e shitjes në vitin e ardhshem, e ndare 
në parcela në siperfaqe deri në 10 ha; 

3) siperfaqen e tokes bujqesore në pronesi shteterore e 
cila do të jete lende e shitjes në vitin e ardhshem, e ndare 
në parcela në siperfaqe mbi 10 ha; 

4) të dhena të kadastres të permbajtura në fletepronesi-
se, dedikimin e tokes, të dhena nese ka marreveshje të lid-
hur për qira të tokes bujqesore, të dhena për kohezgjatjen e 
qirase, servitute ose ngarkesa të tjera të tokes dhe gjendjen 
në të cilen gjendet toka (nën kulture ose jo); 

5) siperfaqen maksimale të tokes bujqesore në pronesi 
shteterore e cila mund t'i shitet një personi fizik, perkate-
sisht një personi juridik, duke i perfshire edhe personat e 
lidhur të parapare me programin, perpos në rastet kur shitet 
toka bujqesore për të cilen ka marreveshje të lidhur për qira 
dhe   

6) siperfaqen komulative të tokes bujqesore në pronesi 
shteterore e cila mund t'i shitet një personi fizik, perkate-
sisht një personi juridik, duke perfshire edhe persona të lid-
hur në menyre të ndersjelle, në të cilen jane llogaritur të 
gjitha siperfaqet bujqesore të marra permes blerjes së tokes 
bujqesore në pronesi shteterore në vitet paraprake, në paj-
tim me dispozitat  e ketij ligji, pervec në rastet kur shitet 
toka bujqesore për të cilen ka të lidhur marreveshje për qi-
ra.  

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim 
të ministrit e miraton Metodologjine për percaktimin e si-
perfaqes maksimale dhe kumulative të siperfaqes së tokes 
bujqesore në pronesi shteterore që eshte lende e shitjes nga 
paragrafi (1) pikat 5 dhe 6 të ketij neni.  

(3) Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim 
të ministrit me akt nenligjor më afermsisht e percakton 
permbajtjen e Programit nga paragrafi (1) i ketij neni.  

(4) Në pajtim me paragrafin (1) pikat 5 dhe 6 të ketij 
neni "persona të lidhur" jane persona të lidhur juridike, per-
sona të lidhur fizike dhe person fizik i lidhur me person ju-
ridik: 

1) persona të lidhur juridike jane: personi juridik i cili 
në menyre të drejtperdrejte ose indireket, posedon së paku 
10% nga pjesemarrjet ose aksiont me të drejten e votes nga 
personi tjeter juridik ose ka të drejte të caktoje ose shkar-
koje shumicen e anetareve të organeve të menaxhimit të 
personit tjeter juridik;   

2) persona të lidhur fizike jane persona të cilet jane në 
martese ose në bashkesi jashtemartesore, femije dhe prin-
der dhe persona nën pekujdesje të personit tjeter fizik, si 
dhe vellezer dhe motra dhe  

3) person fizik i lidhur me person juridik eshte: person i 
cili në menyre të drejtperdrejte ose indirekte, posedon së 
paku 10% nga pjesemarrjet ose aksionet me të drejten e vo-
tes në personin juridik ose ka të drejte të emeroje ose 
shkarkoje shumicen e anetareve të organeve të menaxhimit 
të personit  juridik.    

 
Neni 9 

(1) Në baze të Programit, Ministria propozon në Qeve-
rine e Republikes së Maqedonise vendim, perkatesisht ven-
dime për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore në 
afat prej 30 ditesh nga dita e miratimit të programit.  

(2) Vendimi nga paragrafi (1) i ketij neni i permban: 
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- parcelen, perkatesisht parcelat të cilat jane lende e çdo 
shitje të vecante, me të dhena për siperfaqen e tokes e cila 
ofrohet në shitje,  të dhena të kadastres të permbajtura në 
fletepronesine, dedikimin e tokes, të dhena nese ka marre-
veshje të lidhur për qira të tokes bujqesore, të dhena për 
kohezgjatjen e qirase, servitute ose ngarkesa të tjera të to-
kes dhe gjendjen në të cilen gjendet toka (nën kulture ose 
jo), 

- cmimin fillestar të ankandit publik të tokes për çdo 
shitje të vecante dhe  

- kohen e shpalljes së konkursit publik për shitje të çdo 
shitjeje të vecante të percaktuara në vendim.  

(3) Në rastin e shitjes së tokes bujqesore me siperfaqe 
deri në 10 ha, në Vendimin për shitje, Ministria percakton 
se të drejte në pjesemarrje kane persona vendas fizike dhe 
juridike të cilet kane vendbanim, perkatesisht seli në rajo-
nin e komunes në të cilen gjendet pjesa më e madhe e tokes 
bujqesore lende e shitjes.  Në kete rast personat fizike dhe 
juridike duhet t'i plotesoje edhe keto kushte: 

- personat fizike të kene të regjistruar vendbanim, nder-
sa personat juridike seli së paku pese vite para dites së mi-
ratimit të vendimit për shitje, dhe  

- personat juridike të mos kene kryer ndryshime prone-
sore, perkatesisht të mos jete ndryshuar pronari ose prona-
ret e aksioneve, perkatesisht pjesemarrjeve në shoqeri ose 
shoqeri të lidhura në pese vitet e fundit, duke llogaritur nga 
dita e miratimit të vendimit për shitje.  

(4) Në rast të shitjes së tokes bujqesore me siperfaqe 
deri në 10 ha dhe mbi 10 ha, ofertuesi më i volitshem 
zgjidhet vetem në baze të kriterit cmimit më të larte të arri-
tur pas mbajtjes së ankandit publik.    

(5) Në rastet kur për token bujqesore e cila eshte lende 
e shitjes sipas programit, eshte lidhur marreveshje për qira 
të tokes bujqesore, para miratimit të Vendimit për shitje, 
Ministria me shkrim e thirr qiramarresin që ta shprehe vull-
netin e vet për shitjen e tokes bujqesore me dhenin e dekla-
rates me shkrim për shitjen e tokes.  Kerkesa me shkrim qi-
ramarresit  të tokes bujqesore i dorezohet në afat prej tete 
ditesh nga dita e miratimit të programit.  

(6) Në rastet kur toka bujqesore e cila eshte lende e 
shitjes sipas programit, e në baze të marreveshjes për qira 
jane ngritu mbeltime shumevjecare, para miratimit të Ven-
dimit për shitje, Ministria me shkrim e thirr qiramarresin 
që të jape deklarate për shitjen e perbashket të mbeltimeve 
shumevjecare së bashku me token e cila eshte në pronesi të 
Republikes së Maqedonise.   Deklarata për shitje të per-
bashket jepet në forme të shkruar, e vertetuar te noteri.   

(7) Qiramarresi në rastet nga paragrafet (5) dhe (6) të 
ketij neni, mundet në afat prej dhjete ditesh pune nga dita e 
marrjes së kerkeses së Ministrise për dhenien e deklarates 
për shitje, e në rastet kur ka mbeltime shumevjecare edhe 
deklarata për shitje të perbashket, të vendose që të jape 
deklarate të tille ose ta refuzoje oferten e ministrise.  Në 
rastet kur pas skadimit të dhjete diteve të punes nga dita e 
pranimit të kerkeses qiramarresi nuk ka dorezuar pergjigje 
në Ministri, konsiderohet se i njejti e ka refuzuar oferten e 
ministrise.  

(8) Nese qiramarresi ka dorezuar në Ministri deklarate 
për shitjen e tokes bujqesore mund të filloje procedura për 
shitjen e tokes.  

(9) Në rastet kur në toke jane mbjellur mbeltime shu-
mevjecare ndersa qiramarresi jep deklarate për shitje dhe 
deklarate për shitje të perbashket të mbeltimeve shumevje-
care, së bashku me token bujqesore, lende e shitjes së per-
bashket do të jete toka së bashku me mbeltimet shumevje-
care, në ç'rast në procedure për percaktimin e cmimit fille-
star të ankandit publik dorezohet percaktimi i vleres së to-
kes bujqesore dhe percaktimi i vleres për mbeltim shumev-
jecar, të cilet së bashku e perbejne vleren e percaktuar.   

(10) Nese pas ankandit publik arrihet vlere më e larte e 
shitblerjes të tokes së tille të ofruar me mbeltim shumevje-
car nga vlera e percaktuar, ndersa qiramarresi nuk e shfry-

tezon të drejten e perparesise së blerjes nga neni 17 të ketij 
ligji, qiramarresi paraprak i tokes për mbeltimin shumevje-
car nga cmimi i shitblerjes do të marre mjete në shumen e 
vleres së percaktuar të mbeltimit.   

(11) Në rast kur qiramarresi e refuzon oferten e Mini-
strise për shitje, ministria nuk do të propozoje vendim për 
shitjen e tokes bujqesore.   

(12) Nese Ministria i kryen keto shkelje: 
1) nuk merr vendim për shitjen e tokes bujqesore në 

afatin nga paragrafi (1) i ketij neni dhe   
2) nuk e thirr me shkrim qiramarresin që të dorezoje 

deklarate për shitje të perbashket në afatin nga paragrafi (5) 
i ketij neni;   

eshte kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilin 
personi zyrtar, perkatesisht personat të cilet kane qene të 
ngarkuar për veprim do të denohen me denim me para prej 
500 deri 1 500 euro në kundervlere me denare, udheheqesi 
i sektorit perkates me denim prej 3 000 deri në 5 000 euro 
dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 7 500 euro në 
kundervlere me denare.  

 
Neni 10 

(1) Ministria në afat prej 15 ditesh nga miratimi i Ven-
dimit për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore 
nga Qeveria e Republikes së Maqedonise shpall konkurs 
publik për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore 
me ankand publik.  Nese ministria nuk shpall konkurs në 
kete afat, konsiderohet se eshte kryer shkelje  për mosve-
prim neafat, për të cilen personi zyrtar, perkatesisht perso-
nat të cilet kane qene të ngarkuar për veprim do të denohen 
me denim me para prej 500 deri 1 500 euro në kundervlere 
me denare, udheheqesi i sektorit perkates me denim prej 3 
000 deri 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri 
ne 7 500 euro në kundervlere me denare.  

(2) Konkursi publik i permban keto të dhena: 
- siperfaqen në hektare që shitet,  
- të dhena kadastrale të permbajtura në fletepronesi per-

katesisht fleteposedim ose të dhena për atë se ku jane 
shpallur të njejtat,  

- vleren e percaktuar të tokes që eshte cmim fillestar i 
ankandit publik,   

- sevitutet dhe ngarkesat tjera të tokes,  
- gjendjen në të cilen gjendet toka (nën kulture ose jo),  
- deshmite që ofertuesit duhet t'i dorezojne,  
- afatin për miratimin e ofertave për pjesemarrje në pro-

ceduren e ankandit publik dhe  
- deshmine për depozite të paguar ose garanci bankare 

me shume prej 5% nga vlera e percaktuar e tokes.  
(3) Pjese perberese e ankandit publik nga paragrafi (2) i 

ketij neni eshte Marreveshja për shitjen e tokes bujqesore.  
Në konkursin publik detyrimisht shenohen të dhenat për 
atë se ku mund të sigurohet teksti i marreveshjes, ndersa 
detyrimisht i njejti duhet të jete i vendosur në faqen e inter-
netit të ministrise dhe i njejti nuk guxon të ndryshohet, per-
pos për shkak të pershtatjeve teknike ose ndryshimeve joe-
senciale. Në rastet kur lende e shitjes eshte toka bujqesore 
me siperfaqe deri në 10 ha, parashtruesit e ofertes dorezoj-
ne edhe deshmi për vendbanimin, perkatesisht seline e pa-
rashtruesit të ofertes.  

(4) Në rastet kur lende e shitjes eshte toka bujqesore 
me mbeltim shumevjecar, parashtruesit e ofertave jane të 
obliguar që të dorezojne oferta për blerjen e tokes së bash-
ku me mbeltimin shumevjecar, si dhe deshmi për depozi-
ten, perkatesisht garancine bankare të paguar në shume prej 
5% nga vlera e percaktuar e tokes me mbeltimin shumevje-
car.   

(5) Konkursi publik për shtien e tokes bujqesore në 
pronesi shteterore shpallet në "Gazeten Zyrtare të Republi-
kes së Maqedonise" në tri gazeta ditore të cilat botohen në 
Republiken e Maqedonise, prej te cilave një gazete që bo-
tohet në gjuhen qe e flasin së paku 20% e qytetareve të ci-
let flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, 
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në së paku gjysmen e faqes së gazetes ditore, si dhe në ta-
belat e shpalljeve ne komuna, në njesite rajonale të Mini-
strive dhe bashkesive lokale në mjediset rurale në të cilat 
gjendet toka bujqesore në pronesi shteterore, që eshte lende 
e shitjes.  

(6) Afati për dorezimin e fleteparaqitjeve për pjesema-
rrje në proceduren për ankand publik eshte në kohezgjatje 
prej 90 ditesh nga dita e shpalljes së konkursit publik në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

(7) Vlera e percaktuar e tokes bujqesore eshte cmimi 
fillestar i ankandit publik e cila në rast të zbatimit të pasu-
ksesshem të ankandit publik mund të zvogelohet.  Gjate 
perseritjes së procedures për shitjen e tokes bujqesore, cmi-
mi fillestar i ankandit publik mund të zvogelohet për së pa-
ku 20% gjate tentimit të dyte për shitjen e tokes bujqesore, 
e nese edhe kjo eshte pa sukses, edhe për më së shumti 
10% gjate tentimit të trete për shitjen e tokes bujqesore.  

 
Neni 11 

(1) Të drejte në pjesemarrje të konkursit publik kane 
personat fizike të cilet jane shtetas të Republikes së Maqe-
donise dhe personat juridike të cilet jane rezidente në Re-
publiken e Maqedonise dhe te të cilet pronesia e aksioneve 
ose pjesemarrjeve në perqindjen prej së paku 51% duhet të 
jete në pronesi të personave fizike shtetas të Republikes së 
Maqedonise ose personave juridike rezidente të Republikes 
së Maqedonise.   

(2) Persona juridike nga paragrafi (1) i ketij neni jane 
persona të cileve prodhimi bujqesor ose perpunimi i prod-
himeve primare bujqesore u eshte veprimtari kryesore.  

(3) Të drejte pjesemarrjeje në shpallje publike nuk  ka-
ne personat nga paragrafi (1) i ketij neni të cilet nuk i kane 
permbushur detyrimet në baze të qirase sipas marreveshje-
ve të lidhura paraprakisht për qira të tokes bujqesore në 
pronesi shteterore.  

(4) Të drejte pjesemarrjeje në shpalljen publike kane 
personat nga paragrafi (1) i ketij neni të cilet i kane rregul-
luar dhe permbushur detyrimet në baze të tatimeve dhe 
kontributeve nga sigurimi i detyrueshem social.   

(5) Të drejte pjesemarrjeje në shpallje nuk kane perso-
nat juridike për të cilet eshte hapur procedure e falimenti-
mit, si dhe për organizatat jofitimprurese.  

(6) Në shpallje publike nuk mund të jepet oferte e per-
bashket nga më shume persona.   Oferta e perbashket për 
blerjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore konsidero-
het e pa vlefshme.  

 
Neni 12 

(1) Pjesemarresit në pajtim me konkursin e shpallur 
publik jane të obliguar që të dorezojne: 

1) për persona juridike: 
- deshmi (akti) i leshuar nga Regjistri Qendor i Repub-

likes së Maqedonise për regjistrimin e kryer në regjistrin 
tregtar ose nga organi tjeter kompetent për regjistrimin e 
personave juridike, 

- deshmi për detyrimet e paguara publike, 
- deklarate (e vertetuar te noteri) nga themeluesit dhe 

personi pergjegjes në personin juridik se nuk kane qene 
themelues ose udheheqes të personit juridik i cili e ka 
shfrytezuar token bujqesore në pronesi shteterore me qira, 
e nuk i ka plotesuar obligimet e kesaj marreveshjeje,  

- dokumentacion tjeter të nevojshem të percaktuar në 
konkurs publik dhe   

- garanci bankare ose depozite për pjesemarrje në 
shpallje në shume prej 5% nga vlera e percaktuar e tokes 
bujqesore të publikuar në shpalljen publike.  

2) për persona fizike: 
- shtetesi, 
- aktvendim për kryeres të regjistruar të veprimtarise 

bujqesore ose deshmi nga regjistri  qendror për tregtar të 
regjistruar individual, 

- deshmi për  detyrime  publike të permbushra, 

- vertetim nga njesia rajonale e ministrise se nuk ka ob-
ligime për qiran të papaguar për shfrytezimin e tokes buj-
qesore shteterore dhe detyrime tjera publike (takse për ujë, 
takse për kullota dhe kompensime tjera), 

- deklarate të vertetuar te noteri se nuk ka qene  theme-
lues ose person pergjegjes në personin juridik që ka shfry-
tezuar toke bujqesore në pronesi shteterore, me qira, e që 
nuk i ka permbushur obligimet nga  ajo marreveshje dhe 

- garanci bankare ose depozite për pjesemarrje në 
shpallje në shume prej 5% nga vlera e percaktuar të tokes 
bujqesore të publikuar në shpalljen publike. 

(2) Fleteparaqitje të dorezuara jo në kohe në shpallje 
publike do të hidhen posht me aktvendim. 

 
Neni 13 

(1) Për zbatimin e procedures për shitje  të tokes bujqe-
sore në pronesi shteterore, themelohet Komisioni për shit-
jen e tokes bujqesore në pronesi shteterore (në tekstin e 
metejme: Komisioni). Të gjitha punet teknike administrati-
ve për nevojat e Komisioni i siguron Ministria. 

(2) Komisioni  perberhet nga kryetari dhe gjashte ane-
tare. 

(3) Anetaret e Komisioni i emeron Qeveria e Republi-
kes së Maqedonise me zbatimin e parimit të perfaqesimit të 
drejte dhe adekuat të pjesetareve  të bashkesive, për periud-
he prej kater vitesh, me të drejte riemerimi. Anetaret fun-
ksionin e kryejne në menyre profesionale dhe e njejta eshte 
jokoherente  me kryerjen e cfaredo profesioni, veprimtarie 
ose detyre tjeter. 

(4) Anetare të Komisionit mund të zgjidhen persona të 
cilet: 

- kane mbaruar  arsim të larte, me ç'rast dy anetare jane 
juriste të diplomuar, dy anetare jane ekonomiste të diplo-
muar dhe  tre anetare kane mbaruar arsimin e larte nga sfe-
ra e  shkencave bujqesore dhe   

- kane së paku pese vjet pervoje pune në profesion. 
(5) Funksioni anetari i Komisionit para mbarimit të 

mandatit mund të pushoje në rastet në vijim: 
- me vdekje,  
- me paraqitjen e  doreheqjes së funksionit,  
- me heqjen e aftesise për pune,  
- nese me vendim të plotfuqishme gjyqesor eshte denu-

ar me denim me burg pakusht në kohezgjatje prej gjashte 
muajsh dhe 

- me shkarkim nga ana e Qeverise së Republikes së 
Maqedonise. 

(6) Për punen e tij, kryetari dhe anetaret  marrin paga. 
Paga e kryetarit të Komisionit eshte në shume prej dy pa-
gave mesatare neto të paguara në Republiken e Maqedoni-
se, kurse e anetareve në shume prej një page e gjysme me-
satare e paguar në Republiken e Maqedonise. 

 
Neni 14 

(1) Anetaret në mbledhje konstituive  zgjedhin kryetar 
nga radhet e  anetareve të komisionit. 

(2) Puna e Komisionit rregullohet me rregullore për pu-
ne, rë cilin me propozim të kryetarit të Komisionit e mira-
ton Qeveria e Republikes së Maqedonise. Kryetari i Komi-
sionit dorezon propozim për rregullore pune  në Qeverine e 
Republikes së Maqedonise për miratim më së voni në afat 
prej 15 ditesh nga dita e mbajtjes së  mbledhjes konstituti-
ve. 

 
Neni 15 

(1) Komisioni kryen  pranim të ofertes dhe dokumente 
nga parashtruesit për  pjesemarrje  në ankand publik dhe 
kryen kontroll të kompletimit të dokumentacionit  të dore-
zuar. 

(2) Nese dokumentacioni i dorezuar eshte jokomplet, 
Komisioni i njofton  pjesemarresit t'i dorezojne dokumen-
tet tjera të nevojshme  në afat prej pese ditesh nga dita e 
pranimit të njoftimit nga Komisioni. 
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(3) Pas mbarimit të procedures për parashtrimin e ofer-
tave nga ana e pjesemarresve të interesuar në proceduren 
për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore, Komisi-
oni percakton liste të personave  të cilet do të ftohen të 
marrin pjese në ankandin publik. 

(4) Komisioni i njofton individualisht  të gjithe pjese-
marresit e paraqitur nga lista e percaktuar nga paragrafi (3) 
i ketij neni për kohen dhe vendin e mbajtjes së ankandit 
publik së paku 15 dite para mbajtjes së ankandit. 

 
Neni 16 

(1) Komisioni e organizon dhe zbaton proceduren për 
ankand publik elektronik, mban procesverbal nga  ankan-
det publike  elektronike të mbajtura dhe në afat prej 15 di-
tesh pas mbarimit të shpalljes publike miraton Vendim për 
zgjedhjen e ofertuesit  më të volitshem. 

(2) Ankandi elektronik publik fillon me shpalljen e cmimit 
fillestar të tokes bujqesore lende e shitjes, e zbatohet me an-
kand nga ana e pjesemarresve në ankandin publik. 

(3) Ankandi  publik nuk mund të zgjate më pak prej 15 
minuta. Ankandi  publik konsiderohet i mbaruar në mo-
mentin e mbarimit të kohes së percaktuar në shpallje, me 
ç'rast nese pas kalimit të dy minutave të fundit  nga koha e 
caktuar për  kohezgjatjen e ankandit publik, nga ana e pje-
semarresve eshte dhene oferte, afati perfundimtar për mba-
rimin e  ankandit publik vazhdohet për edhe dy minuta, e 
do të mbaroje kur në periudhe prej dy minutash të ardhsh-
me  nuk ka oferte të re. 

(4) Ankandi publik vazhdon pakufi  derisa  në  interva-
lin  kohor prej dy  minutsh ka  oferte të re. 

(5) Pas miratimit të Vendimit nga paragrafi (1) i ketij 
neni, Komisioni i njofton pjesemarresit  me shkrim për 
zgjedhjen e kryer, në afat prej tri ditesh nga dita e miratimit 
të vendimit. 

(6) Kriter për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshem me 
të cilin do të lidhet Marreveshje për shtijen e tokes bujqe-
sore në pronesi shteterore, eshte cmimi më i larte  i arritur 
në ankandin publik.  

(7) Pjesemarresve në ankandin  publik të cilet nuk jane 
zgjedhur, Komisioni ua kthen garancine bankare/depoziten 
për pjesemarrje në shpallje në afat prej shtate ditesh pas 
plotfuqishmerise së vendimit për zgjedhjen e  ofertuesit më 
të volitshem. 

(8) Kunder vendimit nga paragrafi (1) i ketij neni mund 
të ngritet kontest administrativ në afat prej 30 ditesh nga 
marrja e vendimit.  

 
Neni 17 

(1) Në rast të shitjes së tokes bujqesore në pronesi shte-
terore për të cilen ekziston marreveshje për qira që eshte në 
fuqi, të drejte perparesie në blerje ka qiramarresi ekzistues 
i tokes marreveshja  për qira e të cilit ende eshte në fuqi.  

(2) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta reali-
zojne të drejten e  perparesise në blerje nën kusht: 

- me rregull t'i kene plotesuar obligimet nga marrevesh-
ja për qira,  

- t'i kene  permbushur të gjitha obligimet për pagimin e 
qirase, 

- deshmi për detyrime të permbushuar publike dhe 
- vertetim nga njesia rajonale e Ministrise se nuk ka ob-

ligime për qira të papaguar për shfrytezimin e tokes bujqe-
sore shteterore dhe detyrime tjera publike (takse e ujit, ta-
kse e kullotave dhe kompensime tjera). 

(3) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni mund të reali-
zojne të drejten e perparesise së blerjes nese kane marre 
pjese në proceduren për shitjen e tokes me dorezimin e 
ofertes, pa marre parasysh  nese jane kane marre pjese në 
ankandin publik. 

(4) E drejta e blerjes  me perparesi realizohet në atë 
menyre që pas mbarimit të ankandit publik dhe percaktimit  
të cmimit më të larte të arritur të tokes bujqesore në ankand 
publik, Komisioni me shkrim do t'i ofroje  qiramarresit ta 

pranoje dhe ta paguaje cmimin më të larte të ofruar  në an-
kand publik në afat prej pese ditesh pune nga dita e mbari-
mit të ankandit publik.  

(5) Nese qiramarresi e pranon shitjen e tokes bujqesore 
me cmim të tille të percaktuar  në afat prej shtate ditesh 
nga dita e pranimit të ofertes nga paragrafi (4) i ketij neni 
dhe merr obligim që ta paguaje në afat prej dhjete ditesh 
nga dita e plotfuqishmerise së vendimit me të cilin eshte 
zgjedhur  si ofertuesi më i volitshem, Komisioni do të mar-
re vendim me të cilin do të percaktohet se qiramarresi e ka 
shfrytezuar të drejten e  perparesise në blerje dhe do ta 
zgjedhe si ofertues më të volitshem në afat prej pese ditesh 
nga dita  pranimit të njoftimit nga ana e qiramarresit. 

(6) Nese qiramarresi nuk e pranon shitjen me cmim të 
tille të arritur, ose nuk dorezon kurrfare  pergjigje në afat 
prej shtate ditesh nga dita e ofertes me shkrim të komisio-
nit, komisioni në afat prej pese ditesh nga pranimi i njofti-
mit nga qiramarresi ose pas kalimit të  afatit prej shtate dite 
do të konstatoje  në  procesverbali se qiramarresi ka hequr 
dore nga e drejta e perparesise për blerje dhe do ta  zgjedhe 
për  ofertues më të volitshem atë i cili sipas dispozitave të 
ketij ligji ka ofruar cmim më të larte në ankand publik.  

(7) Nese Komisioni i kryer shkeljet në vijim: 
1) nuk i ofron me shkrim qiramarresit ta pranoje dhe ta 

paguaje cmimin më të larte të ofruar të ankandit publik në 
afat nga paragrafi 4 i ketij neni dhe  

2) nuk merr vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të 
volitshem në afatet nga paragrafet (5) dhe (6) të ketij neni,  

eshte kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilin 
anetaret dhe kryetari i Komisionit do të denohen me denim 
prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare. 

 
Neni 18 

(1) Cmimi shitbleres i tokes bujqesore mund të paguhet 
në teresi, pas lidhjes së marreveshjes për shitblerje ose në 
pese keste vjetore të barabarta.  Parashtruesit e ofertave për 
shitblerje e theksojne menyren e pagimit  të cmimit shitble-
res në momentin e parashtrimit të ofertes në Ministri. 

(2) Nese ofertuesit  zgjedhin që cmimin e arritur shitb-
leres  të paguaje në pese keste të barabarta vjetore,  atehere 
kesti i pare vjetor paguhet në momentin e lidhjes së marre-
veshjes për shitblerje, kurse kestet  tjera vjetore paguhen  
në  vitet vijuese kalendarike pas lidhjes së marreveshjes, e 
më së voni deri më 31 mars në atë vit kalendarik. 

(3) Në rast  të pagimit jo në kohe  të kesteve vjetore, 
marreveshja për shitblerje  do të  prishet. 

 
Neni 19 

(1) Në baze të vendimit për zgjedhjen  e ofertuesit më 
të volitshem, ministri lidh marreveshje  për shitje  të tokes 
bujqesore në  pronesi shteterore me ofertuesin më të volits-
hem në afat prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmerise së 
vendimit për zgjedhje. 

(2) Ofertuesi i zgjedhur do të thirret me njoftim me 
shkrim që ta lidhe Marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij 
neni në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit. 

(3) Nese në afatin nga paragrafi (2) i ketij neni ofertue-
si i zgjedhur nuk e lidh Marreveshjen për shtije, toka buj-
qesore e cila eshte lende e shitjes serish publikohet  në 
shpalljen e ardhshme publike për shitjen  e tokes bujqesore 
në prone shteterore. 

(4) Nese Ministria  i kryen shkeljet në vijim: 
1) nuk e thirr ofertuesin  e zgjedhur që ta lidhe marre-

veshjen në afatin nga paragrafi (2) i ketij neni dhe 
2) nuk e  lidh marreveshjen në afatin nga paragrafi (1) 

të ketij neni, konsiderohet se eshte kryer shkelje  për mo-
sveprim në afat, për të cilen personi zyrtar, respektivisht 
personat e obliguar për veprim  do të denohen me denim 
me para prej 500 deri 1 500 euro në kundervlere me dena-
re, udheheqesi i sektorit perkates do të denohet prej 3 000 
deri në 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 
7 500 euro në kundervlere me denare. 
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Neni 20 
(1) Marreveshja për shitjen e tokes bujqesore  në prone-

si shteterore i permban: 
-  siperfaqen e tokes bujqesore që shitet, 
- të dhenat kadastrale të permbajtura në fletepronesi, 
- gjendjen në të cilen gjendet toka (nën kulture ose jo) dhe 
- token bujqesore në pronesi shteterore e cila eshte len-

de e shitjes nuk guxon të shitet, të dhurohet dhe të shkem-
behet me toke tjeter bujqesore, gjithashtu nuk guxon as të 
ridedikohet në toke ndertimore për periudhe prej tete vitesh 
nga dita e lidhjes së Marreveshjes nga paragrafi (1) të ketij 
neni. 

(2) Permbajtjen e marreveshjeve për shitjen e tokes 
bujqesore në pronesi shteterore nga afersisht do t'i perca-
ktoje  ministri.  

(3) Në Marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni në 
menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për marred-
henie obliguese, nese ndryshe nuk eshte rregulluar me kete 
ligj. 

(4) Nese pas lidhjes së marreveshjeve për shitblerje në 
pajtim me nenin 20 të ketij ligji, mbetet e pashitur  toka 
bujqesore e cila eshte parapare për shitje në pajtim me Pro-
gramin dhe Vendimin për shitjen e tokes bujqesore në pro-
nesi shteterore, Ministria me kerkese të Komisionit  eshte e 
obliguar që në afat prej 15 ditesh të shpalle  shpallje të re 
publike për shitje  të tokes së pashitur  bujqesore në pronesi 
shteterore. 

(5) Shpallja nga paragrafi (4) i ketij neni, mund të pub-
likohet për periudhen për të cilen vlen programi. 

 
Neni 21 

(1) Në rast të shitjes së tokes bujqesore në pronesi shte-
terore në siperfaqe mbi 50 ha, kushtet për pjesemarrje në 
shpallje publike jane: 

1) shuma më e vogel e investimeve në pese vitet e para 
nga shitblerja dhe   

2) numri më i vogel i punesimeve në pese vitet e para 
nga shitblerja. 

(2) Kushtet nga paragrafi (1) i ketij neni Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise më afersisht i percakton Programi 
për shitje, në vendim për shitje dhe jane pjese e shpalljes 
publike dhe marreveshjes për shitblerje. 

 
Neni 22 

Procedura për shitjen e tokes bujqesore  në prone shte-
teror mund të zbatohet edhe pse në të ka marre pjese edhe 
vetem një ofertues, me kusht që oferta e tij mos të jete më e 
vogel se cmimi fillestar  i percaktuar me shpalljen publike. 

 
Neni 23 

(1) Mjetet  e marra nga shitja e tokes bujqesore në pro-
nesi shteterore paraqesin të hyra të Buxhetit  të Republikes 
së Maqedonise.  

(2) Mjetet në lartesi të vleres së percaktuar të mbelti-
meve shumevjecare të marra nga shitja e tokes bujqesore 
në pronesi shteterore e cila eshte shitur së bashku me të 
mbeltime shumevjecare, jane të hyra të pronarit të mbelti-
meve shumevjecare. 

 
Neni 24 

Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji dhe 
dispozitave të miratuara në baze të ketij ligji kryen Ministria. 

 
Neni 25 

Ministria në çdo gjashte muaj në Qeverine e Republi-
kes së Maqedonise dorezon raport për zbatimin e ketij ligji 
dhe për realizimin  e programit. 

 
Neni 26 

(1) Aktet nenligjore nga neni 7 paragrafi (10) i ketij lig-
ji do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

(2) Aktet nenligjore nga neni 8 paragrafet (2) dhe (3) të 
ketij ligji do të miratohet në afat prej tre muajsh  nga dita e 
hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 27 

(1) Ministria pergatit dhe propozon program për vitin 
2013 dhe e dorezon për miratim në Qeverine e Republikes 
së Maqedonise në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

(2) Shqyrtimi publik për propozim-programin nga para-
grafi (1) i ketij neni zgjat 30 dite. 

(3) Personat e interesuar mund të japin propozime, kun-
dershtime dhe iniciativa për  propozim-programin nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni, më së voni në afat prej dhjete ditesh 
pas mbarimit të shqyrtimit publik, të cilat Ministria i shqyr-
ton në afat prej  pese ditesh nga dita e pranimit. 

 
Neni 28 

(1) Qiramarresit të cilet mund t'i shfrytezojne të drejtat 
e percaktuara në nenet 7 paragrafi (4) dhe 9 paragrafet  (5), 
(6), (7), (8), (9) dhe (10) të ketij ligji  jane qiramarresit të 
cilet kane lidhur  marreveshje për qira të tokes bujqesore 
me ministrine deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

(2) Në rastet kur marreveshja për qira të tokes bujqeso-
re eshte lidhur pas dites së hyrjes në fuqi të ketij ligji, toka 
bujqesore për të cilen eshte lidhur marreveshje për qira 
mund të jete lende e shitjes në keto raste: 

- nese qiramarresi me shkrim kerkon nga ministria që të 
fillohet procedura për shitjen e tokes bujqesore për të cilen 
ka kontrate për qira, 

- nese me kerkese me shkrim të ministrise te bleresi për 
shitjen e tokes, qiramarresi me shkrim në menyre të prere 
pajtohet për fillimin e procedures për shitjen e tokes bujqe-
sore për të cilen ka marreveshje për qira me ministrine dhe 

- nese nga cfaredo arsye të theksuara në kete ligj pus-
hon marreveshja për qiramarrje mbi token bujqesore perka-
tese. 

(3) Në tere raste nga paragrafi (2) i ketij neni, qiramar-
resi nuk ka të drejte për blerje me perparesi në tokes, respe-
ktivisht i ka të njejtat të drejta si dhe tere pjesemarresit tje-
re në proceduren e shitjes së tokes. 

 
Neni 29 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

___________ 

1998. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАTA ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравственатa заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јуни 2013 година. 
    

     Бр. 07–2408/1                                Претседател 
10 јуни 2013 година               на Република Македонија,                       

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАTA ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), 
во членот 16 став (4) зборовите: „надоместокот што го 
плаќаат правните лица кои произведуваат или увезува-
ат тутунски производи што содржат штетни материи 
по здравјето на населението надоместокот“ се замену-
ваат со зборовите: „дел од акцизата на пиво во износ од 
1 денар по литар и дел од акцизата на етил алкохол во 
износ од 40 денари /литар чист алкохол“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Акцизите од ставот (4) на овој член се приход на Бу-

џетот на Република Македонија - Министерство за здрав-
ство и се уплатуваат на соодветна сметка на Министерс-
твото за здравство во рамките на трезорската сметка.“ 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Делот од акцизите од ставот (4) на овој член ги 

пресметува царинската управа при наплата на акцизите 
за пиво и етил алкохол и ги уплатува на соодветна сме-
тка на Министерството за здравство во рамките на тре-
зорската сметка.“ 

 
Член 2 

Во членот 26 став (3) по зборот „услуги“ се додава-
ат зборовите: „и тежинските коефициенти на здрав-
ствените услуги за утврдување на резултатите од рабо-
тењето на здравствените работници, утврдени врз ос-
нова на сложеноста и времетраењето на здравствената 
услуга и можноста од компликации“. 

 
Член 3 

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи: 
 

„Упатување на пациенти 
 

Член 39-а 
(1) Избраниот лекар е должен да ги упатува пациен-

тите на секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита за специјалистичко-консултативните услуги 
преку електронската листа на закажани прегледи и ин-
тервенции. 

(2) Медицинскиот директор на здравствената уста-
нова во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита е должен да определи календар со 
слободни термини за специјалистичко-консултативни 
услуги однапред најдоцна до десеттиот ден во тековни-
от месец за следниот месец за секој здравствен работ-
ник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во 
здравствената установа. 

(3) Заради обезбедување на календарот од ставот 
(2) на овој член, здравствените работници кои даваат 
специјалистичко-консултативни услуги во здравстве-
ните установи од ставот (2) на овој член се должни да 
определат календар со слободни термини за специјали-
стичко-консултативни услуги однапред најдоцна до 
петтиот ден во тековниот месец за следниот месец и да 
ја достават до директорот на здравствената установа. 

 (4) Бројот на утврдени слободни термини во текот 
на месецот не смее да биде помал од просечниот број 
на извршени специјалистичко-консултативни услуги за 
истиот месец во претходните две години од страна на 
здравствениот работник кој дава специјалистичко-кон-
султативни услуги во здравствената установа од ставот 
(2) на овој член, односно од просечниот број на извр-
шени специјалистичко-консултативни услуги за целиот 
период во кој здравствениот работник извршувал спе-
цијалистичко-консултативни услуги, доколку периодот 
е пократок од две години. 

(5) Здравствениот работник кој врши хируршки ин-
тервенции во здравствените установи од ставот (2) на 
овој член самиот го определува терминот за хируршка-
та интервенција во договор со пациентот. 

(6) Медицинскиот директор на здравствената уста-
нова од ставот (2) на овој член го определува времетра-
ењето на секоја хируршка интервенција без комплика-
ции и со компликации врз основа на меѓународни при-
фатени стандарди, односно стандарди на професионал-
ни медицински здруженија. 

(7) Пациентите се должни да го почитуваат терми-
нот закажан преку електронската листа на закажани 
прегледи и интервенции. 

(8) Ако пациентот задоцни на терминот закажан 
преку електронската листа на закажани прегледи и ин-
тервенции во текот на денот, истиот може да биде при-
мен по завршувањето со сите други закажани термини 
на крајот од работниот ден. 

(9) Ако пациентот не се јави на закажаниот термин 
преку електронската листа на закажани прегледи и ин-
тервенции во денот кога е закажан, истиот повторно 
треба да закаже термин преку матичниот лекар. 

(10) Доколку уредно закажаниот термин не може да 
се реализира од која било причина поврзана со здрав-
ствената установа, а за истото пациентот не е известен 
по телефон или со смс порака најмалку три часа пред 
закажаниот термин, патните трошоци  кои пациентот 
ги имал заради не реализирање на закажаниот термин 
во висина на билет за автобуски превоз се на товар на 
здравствената установа во мрежата на секундарно и 
терцијарно ниво на здравствена заштита во која бил за-
кажан терминот, за што пациентот поднесува барање 
до директорот на здравствената установа. 

(11) Директорот на здравствената установа ги надо-
местува патните трошоци од ставот (10) на овој член во 
рок од еден ден од поднесувањето на барањето од па-
циентот од ставот (10) на овој член и истовремено е 
должен да побара трошоците од ставот (10) на овој 
член да бидат надоместени од вработениот во здрав-
ствената установа по чија вина дошло до не реализира-
ње на закажаниот термин или по чија вина пациентот 
не бил известен во рокот од ставот (10) на овој член. 

(12) Заради непречено функционирање на електрон-
ската листа на закажани прегледи и интервенции, дире-
кторите на здравствените установи во мрежата на се-
кундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита се 
должни да обезбедат за здравствените установи посто-
јана интернет врска со 99,9% достапност, преку симе-
трична врска која ќе се употребува само за комуника-
ција со Министерството за здравство и Фондот. 

(13) Заради непречено функционирање на електрон-
ската листа на закажани прегледи и интервенции, дире-
кторите на здравствените установи во која работат ма-
тичните лекари се должни да обезбедат за здравствени-
те установи постојана интернет врска со 99,9% достап-
ност, преку асиметрична врска која ќе се употребува 
само за комуникација со Министерството за здравство 
и Фондот. 

(14) Директорите на здравствените установи во 
мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здрав-
ствена заштита и здравствените установи во која рабо-
тат матичните лекари покрај интернет врските од ста-
вовите (13) и (14) на овој член се должни да обезбедат 
и резервна постојана интернет врска со 99,9% достап-
ност, преку асиметрична врска која ќе се употребува 
само за комуникација со Министерството за здравство 
и Фондот, преку друг оператор или преку ист оператор 
со различен начин на остварување на врската. 
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(15) Здравствените установи со операторите од кои 
обезбедуваат интернет врска склучуваат СЛА договори 
со кои се уредува особено прашањето за одговорност 
на операторот во случај да дојде до пречки при функ-
ционирањето на интернет врската од ставовите (12), 
(13) и (14) на овој член.“ 

 
Член 4 

Во членот 132 став (2) точка 6 зборот „членот“ се 
заменува со зборовите: „членовите 222 и“. 

Во ставот (2) по точката 8 се додава нова точка 9, 
која гласи: 

„9) врши здравствени или консултантски услуги 
и/или склучува договор за вршење на здравствени или 
консултантски услуги со приватни здравствени устано-
ви спротивно на членот 167-а од овој закон.“ 

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), 
кои гласат: 

„(3) Во случајот од ставот (2) точки 6 и 9 на овој 
член на здравствен работник со високо образование му 
се одзема лиценцата за работа за период од четири го-
дини и истиот не може да врши дополнителна дејност 
во период од две години од денот на повторното изда-
вање на лиценцата за работа. 

(4) Привремено одземање на лиценцата за работа на 
здравствен работник со високо образование за период 
кој ќе го утврди Лекарската, Стоматолошката, односно 
Фармацевтската комора се врши и во случај ако со пра-
восилна судска одлука се утврди дека здравствениот 
работник со високо образование сторил кривично дело 
поврзано со вршењето на здравствената дејност.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 5 
Во членот 164 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
„(2) Здравствен работник кој врши специјалистич-

ко-консултативна здравствена дејност во приватна 
здравствена установа може да биде преземен во јавна 
здравствената установа доколку тоа има позитивни фи-
нансиски ефекти за јавната здравствена установа и ако 
за тоа се согласни здравствениот работник, директори-
те, односно надлежниот директор на јавната здравстве-
на установа во која треба да биде преземен, Мини-
стерството за здравство и Фондот.“ 

 
Член 6 

По членот 167 се додава нов член 167-а, кој гласи: 
 

„Консултантски услуги на пациенти 
 

Член 167-а 
Вршењето каков било вид на здравствени или кон-

султантски услуги на пациенти и/или склучувањето на 
договори за вршење на здравствени или консултантски 
услуги на пациенти со приватни здравствени установи 
од страна на здравствените работници, односно здрав-
ствените соработници вработени во јавни здравствени 
установи, претставува конкурентско работење и истото 
е забрането.“ 

 
Член 7 

Во членот 168 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Забрането е давање консултантски услуги на 
пациенти од страна на здравствени работници, односно 
здравствени соработници вработени во јавна здрав-
ствена установа надвор од здравствената установа во 
која се вработени.“ 

Член 8 
Во членот 186 став (1) по точката 18 се додава нова 

точка 19, која гласи: 
„19) постапи спротивно на членот 39-а став (3) од 

овој закон за прв пат.“ 
 

Член 9 
Во членот 205 став (1) по алинејата 3 се додаваат 

три нови алинеи 4,  5 и 6, кои гласат: 
„- се утврди дека здравствениот работник, односно 

здравствениот соработник врши дополнителна дејност 
спротивно на одредбите од овој закон, 

- се утврди дека здравствениот работник, односно 
здравствениот соработник вработен во јавна здравстве-
на установа дава консултантски услуги на пациенти 
надвор од здравствената установа во која е вработен, 

- се утврди дека постапил спротивно на членот 39-а 
став (3) од овој закон по втор пат,“.  

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 7 и 8. 
 

Член 10 
Во членот 222 по ставот (6) се додаваат девет нови 

става (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15), кои 
гласат: 

„(7) Здравствените работници од ставот (1) на овој 
член можат да укажуваат здравствени услуги како до-
полнителна работа во приватни здравствени установи 
под услови утврдени со овој закон, како и ценовникот 
и начинот на вршење на дополнителна дејност утврде-
ни со подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член, са-
мо врз основа на договор склучен меѓу јавната здрав-
ствена установа и приватната здравствена установа во 
која ќе се врши дополнителната работа. 

(8) Со договорот склучен меѓу јавната здравствена 
установа и приватната здравствена установа во која ќе 
се врши дополнителната работа од ставот (7) на овој 
член се уредува особено плаќањето на дополнителната 
работа. 

(9) Врз основа на договорот од ставот (8) на овој 
член здравствениот работник од ставот (7) на овој член 
склучува договор со јавната здравствена установа во 
која е вработен, со кој се уредува начинот на плаќање-
то на дополнителната работа од ставот (7) на овој член. 

(10) Договорот склучен меѓу јавната здравствена 
установа и приватната здравствена установа во која ќе 
се врши дополнителната работа од ставот (7) на овој 
член, јавната здравствена установа го доставува во рок 
од три дена од склучувањето до Министерството за 
здравство кое ќе врши надзор над спроведувањето на 
договорот. 

(11) На здравствените услуги укажани како допол-
нителна работа во приватни здравствени установи се 
применуваат цените пропишани во подзаконскиот акт 
од ставот (3) на овој член зголемени за 20%. 

(12) Директорот на јавната здравствена установа во 
зависност од степенот на исполнетост на условите за 
укажување здравствени услуги како дополнителна деј-
ност на здравствените работници определува кој здрав-
ствен работник од ставот (1) на овој член ќе изврши 
здравствена услуга како дополнителна работа во при-
ватната здравствена установа со која има склучено до-
говор согласно со ставот (7) на овој член, врз основа на 
претходно утврдена листа на здравствени работници од 
ставот (1) на овој член кои, согласно со утврдениот ре-
дослед во листата, ќе извршуваат здравствена услуга 
како дополнителна работа. 

(13) Доколку приватната здравствена установа од 
ставот (12) на овој член бара одредена здравствена ус-
луга како дополнителна работа да ја изврши точно 
определен здравствен работник од ставот (1) на овој 
член, се применуваат цените пропишани во подзакон-
скиот акт од ставот (3) на овој член зголемени за 35%. 
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(14) Надоместоците од извршените услуги приват-
ните здравствени установи согласно со ставот (7) на 
овој член, ги уплаќаат на посебна (наменска) сметка 
на јавната здравствена установа од ставт (5) на овој 
член. 

(15) Јавната здравствена установа е должна да го 
склучи договорот од ставот (8) на овој член со сите 
приватни здравствени установи кои ќе побараат склу-
чување на таков договор под исти услови.“ 

 
Член 11 

Во членот 223 став (1) по зборот „дејност“ се дода-
ваат зборовите: „во јавна здравствена установа“. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

„(2) Здравствен работник на кого му е одобрено вр-
шење на дополнителна дејност може 10% од услугите 
утврдени согласно со ставот (1) на овој член да ги вр-
ши во приватна здравствена установа под услови утвр-
дени со членот 222 став (2) од овој закон. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во слу-
чаи на потреба од вршење на сложени медицински ин-
тервенции, министерот за здравство или од него овла-
стено лице може не повеќе од десет пати годишно да 
даде согласност здравствена установа да изврши кон-
кретна здравствена услуга во рамките на дополнител-
ната дејност, најмногу до двапати годишно за здрав-
ствената установа.“ 

Ставот (2) станува став (4). 
 

Член 12 
Во членот 230 став (9) зборот „концедентот“ се за-

менува со зборовите: „Министерството за здравство“. 
 

Член 13 
Во членот 235 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
„(5) Внатрешното следење и унапредување на ква-

литетот на здравствената заштита во вршењето на 
здравствената дејност од ставот (1) на овој член задол-
жително вклучува и евалуација на најмалку 10% од 
здравствените услуги дадени од страна на здравствен 
работник со високо образование, од страна на друг 
здравствен работник со високо образование, со најмал-
ку истите образовни квалификации како тие на здрав-
ствениот работник чија проверка се врши, вработен во 
истата здравствена установа, ако во здравствената 
установа има повеќе од еден здравствен работник со 
високо образование.“ 

 
Член 14 

Главата „XV. ДРУГИ ОДРЕДБИ“ со насловите 
пред членовите и членовите 289, 290, 291, 292 и 293 се 
бришат. 

 
Член 15 

По Главата XVI. НАДЗОР се додава нова Глава 
“XVI-а. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ и нов член 304-а, кој 
гласи: 

 
„Давање здравствени услуги без дозвола за работа 

 
Член 304-а 

Здравствен работник, односно соработник кој дава 
здравствени услуги во простор за кој нема дозвола за 
работа, кривично ќе одговара и ќе се казни со затвор до 
најмалку четири години.“  

Член 16 
Во членот 305 став (1) точка 1 зборовите: „член 223 

став (1)“ се заменуваат со зборовите: „членовите 222 и 
223“. 

 
Член 17 

Во членот 307 став (1) точка 14 зборовите: „членот 
223“ се заменуваат со зборовите: „членовите 222 и 
223“. 

 
Член 18 

Во членот 312 по ставот (3) се додаваат десет нови 
става (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13), кои 
гласат: 

„(4) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во де-
нарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на 
здравствената установа ако во истата работи здрав-
ствен работник, односно здравствен соработник, кој не 
е наведен во дозволата за работа на здравствената уста-
нова. 

(5) Глоба во износ од 5.000 до 9.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во здравствената установа за прекршокот од ста-
вот (4) на овој член. 

(6) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на здравствениот 
работник, односно здравствениот соработник за прекр-
шокот од ставот (4) на овој член. 

(7) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на медицинскиот дире-
ктор ако не определи календар за слободни термини 
согласно со членот 39-а став (2) од овој закон. 

(8) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на медицинскиот 
директор доколку не го определи најголемото време-
траење на хируршката интервенција согласно со чле-
нот 39-а став (6) од овој закон. 

(9) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на директорот на 
здравствена установа доколку во рок од еден ден од 
поднесувањето на барањето од пациентот не ги надо-
мести патните трошоци согласно со членот 39-а став 
(10) од овој закон. 

(10) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на директорот на 
здравствената установа доколку не обезбеди постојана 
интернет врска согласно со членот 39 ставови (12), (13) 
и (14) од овој закон. 

(11) Глоба во износ од 1.800 до 2.200 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на правното лице 
доколку не организира здравствен пункт како внатреш-
на организациона единица согласно со членот 96 ставо-
ви (3), (4) и (5) од овој закон. 

(12) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
во правното лице доколку не организира здравствен 
пункт како внатрешна организациона единица согласно 
со членот 96 ставови (3), (4) и (5) од овој закон. 

 (13) Глоба во износ од 5.000 до 9.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече на одговорното 
лице во правното лице доколку не склучи договор под 
исти услови со приватна здравствена установа која ќе 
побара склучување на договор согласно со членот 222 
став (15) од овој закон.“ 

 
Член 19 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за здравствената заштита. 
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Член 20 
Одредбите од членовите 1 и 14 од овој закон ќе за-

почнат да се применуваат од 13 јули 2013 година. 
 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E  LIGJIT 

PËR MBROJTJE SHENDETESORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje shendetesore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer  43/12 dhe 145/12) në 
nenin 16 paragrafi (4) fjalet: "kompensimin që e paguajne 
personat juridike të cilet prodhojne ose importojne prodhi-
me të duhanit që permbajne materie të demshme për shen-
detin e popullsise kompensimin" zevendesohet me fjalet: 
"pjesa e akcizes së birres në shume prej 1 denare për liter 
dhe pjesa e akcizes së etil alkoolit me shume prej 40 dena-
re/liter alkool i paster".  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Akcizat nga paragrafi (4) të ketij neni jane të hyra në 

Buxhetin e Republikes së Maqedonise - Ministria e Shen-
detesise dhe paguhen në llogari perkatese në Ministrine e 
Shendetesise në kuader të llogarise së thesarit." 

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon: 
"(6) Pjesen e akcizave nga paragrafi (4) i ketij neni i 

llogarit drejtoria doganore gjate arketimit të akcizave për 
birre dhe etil alkool, dhe i paguan në llogari perkatese të 
Ministrise së Shendetesise në kuader të llogarise së thesa-
rit." 

 
Neni 2 

Në nenin 26 paragrafi (3) pas fjales "sherbime" shtohen 
fjalet: "edhe koeficientet e peshes së sherbimeve shendete-
sore për percaktimin e rezultateve nga puna e punetoreve 
shendetesore, të percaktuar në baze të nderlikimit dhe ko-
hezgjatjes së sherbimit shendetesor dhe mundesia e komp-
likimeve".  

 
Neni 3 

Pas paragrafit 39 shtohet paragrafi i ri 39-a, si vijon: 
 

"Udhezimi i pacienteve 
 

Neni 39-a 
(1) Mjeku i zgjedhur eshte i obliguar që t'i udhezoje pa-

cientet në nivelin sekondar dhe terciar të mbrojtjes shende-
tesore për sherbime specialiste - konsultuese permes listes 
elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara.  

(2) Drejtori mjekesor i institucionit shendetesor në rrje-
tin e nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore 
eshte i obliguar të percaktoje kalendar me termine të lira 
për sherbime specialiste - konsultuese paraprakisht më së 
voni deri në diten e dhjete të muajit rrjedhes për muajin e 
ardhshem për çdo punetor shendetesor që ofron sherbime 
specialiste - konsultuese në institucionin shendetesor.   

(3) Për sigurimin e kalendarit nga paragrafi (2) i ketij 
neni punetoret shendetesore të cilet japin sherbime specia-
liste - konsultuese në institucionet shendetesore nga para-
grafi (2) i ketij neni jane të obliguar të percaktojne kalen-
dar me termine të lira për sherbimet specialiste -konsultue-
se paraprakisht më së voni deri në diten e peste të muajit 
rrjedhes për muajin e ardhshem dhe ta dorezojne te drejtori 
i institucionit shendetesor.  

(4) Numri i termineve të lira të percaktuar gjate muajit 
nuk guxon të jete më i vogel se numri mesatar i sherbimeve 
të kryera specialiste- konsultuese për muajin e njejte në dy 
vitet paraprake nga ana e punetorit shendetesor që ofron 
sherbime specialiste konsultuese në institucionin shendete-
sor nga paragrafi (2) i ketij neni perkatesisht, nga numri 
mesatar i sherbimeve të kryera specialiste - konsultuese për 
tere periudhen në të cilen punetori shendetesor ka kryer 
sherbime specialiste konsultuese, nese periudha eshte më e 
shkurtes se dy vite.  

(5) Punetori shendetesor i cili kryen intervenime shen-
detesore në institucionet shendetesore nga paragrafi (2) i 
ketij neni vet e percakton terminin për intervenim kirurgjik 
në marreveshje me pacientin.  

(6) Drejtori mjekesor i institucionit shendetesor nga pa-
ragrafi (2) i ketij neni e percakton kohezgjatjen e çdo inter-
venimi kirurgjik pa komplikime dhe me komplikime në ba-
ze të standardeve të pranuara nderkombetarisht perkate-
sisht standardeve të shoqatave profesionale mjekesore.   

(7) Pacientet jane të obliguar që ta respektojne terminin 
e caktuar permes listes elektronike të kontrolleve dhe inter-
venimeve të caktuara.   

(8) Nese pacienti vonohet në terminin e caktuar permes 
listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të ca-
ktuara gjate dites, i njejti mund të pranohet pas perfundimit 
të të gjitha termineve tjera të caktuara, në fund të orarit të 
punes.   

(9) Nese pacienti nuk paraqitet në terminin e caktuar 
permes listes elektronike për terminet dhe intervenimet e 
caktuara në diten kur eshte caktuar, i njejti duhet të ricakto-
je termin permes mjekut amë.  

(10) Nese termini i caktuar me rregull nuk mund të rea-
lizohet nga cilido shkak lidhur me institucionin shendeteso-
re, ndersa për të njejtin pacienti nuk eshte i informuar me 
telefon ose porosi sms më së paku tri orë para terminit të 
caktuar, harxhimet e rruges të cilat pacienti i ka pasur për 
shkak të mosrealizimit të terminit të caktuar në shume të 
biletes për transport me autobus jane në llogari të instituci-
onit shendetesor në rrjetin e nivelit sekondar dhe terciar të 
mbrojtjes shendetesore në të cilin ka qene i caktuar termini, 
për kete parashtron kerkese te drejtori i institucionit shen-
detesor.  

(11) Drejtori i institucionit shendetesor i kompenson 
harxhimet e rruges nga paragrafi (10) i ketij ligji në afat 
prej një dite nga dorezimi i kerkeses së pacientit nga para-
grafi (10) i ketij neni dhe njekohesisht eshte i obliguar të 
kerkoje që harxhimet nga paragrafi (10) i ketij neni të kom-
pensohen nga i punesuari në institucionin shendetesor me 
fajin e të cilit ka ardhur te mosrealizimi i terminit të caktu-
ar ose me fajin e të cilit pacienti nuk ka qene i informuar në 
afatin nga paragrafit (10) i ketij neni.    

(12) Për funksionim të papenguar të listes elektronike 
të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara, drejtoret e in-
stitucioneve shendetesore në rrjetin e nivelit sekondar dhe 
terciar të mbrojtjes shendetesore jane të obliguar që të sigu-
rojne për institucionet shendetesore lidhje të perhershme  të 
internetit me 99,9% qasje, permes lidhjes simetrike që do 
të perdoret vetem për komunikim me Ministrine e Shende-
tesise dhe Fondin.   

(13) Për funksionim të papengese të listes elektronike 
të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara, drejtoret e in-
stitucioneve shendetesore ku punojne mjeket amë jane të 
obliguar që të sigurojne për institucionet shendetesore lidh-
je te perhershme të internetit me 99,9% qasje, permes lidh-
jes asimetrike e cila perdoret vetem për komunikim me Mi-
nistrine e Shendetesise dhe Fondin.  
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(14) Drejtoret e institucioneve shendetesore në rrjetin e 
nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore dhe 
institucionet shendetesore në të cilen punojne mjeket amë 
krahas lidhjes së internetit nga paragrafet (13) dhe (14) të 
ketij neni jane të obliguar që të sigurojne edhe lidhje të per-
hershme rezerve të internetit me 99,9 % qasje, permes lidh-
jes asimetrike e cila do të perdoret vetem për komunikim 
me Ministrine e Shendetesise dhe Fondin, permes operato-
rit tjeter ose permes operatorit të njejte me menyre të 
ndryshme të realizimit të lidhjes.  

(15) Institucionet shendetesore me operatoret prej të ci-
leve sigurojne  lidhjen e internetit lidhin marreveshje SLA 
me të cilen rregullohet në vecanti ceshtja e pergjegjesise së 
operatorit në rast vjen te pengesa gjate funksionit të lidhje-
ve të internetit nga paragrafi (12), (13), dhe (14) i ketij ne-
ni." 

 
Neni 4 

Në nenin 132 paragrafi (2) pika 6 fjala "neni" zevende-
sohet me fjalet: "nenet 222 dhe".  

Në paragrafin (2) pas pikes 8 shtohet pika e re 9, si vi-
jon: 

"9) kryen sherbime shendetesore ose konsultuese 
dhe/ose lidh marreveshje për kryerjen e sherbimeve shen-
detesore ose konsultuese me institucione private shendete-
sore në kundershtim me nenin 167-a të ketij ligji." 

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe 
(4), si vijojne: 

"(3) Në rastin e paragrafi (2) pikat 6 dhe 9 të ketij neni 
punetorit shendetesor me arsim të larte i hiqet licenca e pu-
nes për periudhe katervjecare dhe i njejti nuk mund të kr-
yeje veprimtari plotesuese në periudhe prej dy vitesh nga 
dita e ridhenies së licences për pune.   

(4) Heqja e perkohshme e licences për pune e punetorit 
shendetesor me arsim të larte për periudhen që do ta perca-
ktoje Oda e Mjekeve, Stomatologeve, perkatesisht Farma-
cistevee kryhet edhe në rast se me vendim të plotfuqishem 
gjyqesor percaktohet se punetori shendetesore me arsim të 
larte ka kryer veper penale lidhur me kryerjen e veprimtari-
se shendetesore."  

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (5) dhe (6).    
 

Neni 5 
Në nenin 164 pas paragrafit (1)  shtohet paragrafi i ri 

(2), si vijon: 
"(2) Punetori shendetesor i cili kryen veprimtari specia-

liste -konsultuese në institucionin shendetesor privat mund 
të merret në institucionin shendetesor publik nese kjo ka 
efekte pozitive për institucionin shendetesor publik dhe ne-
se për kete pajtohet punetori shendetesor, drejtori perkate-
sisht drejtori kompetent i institucionit publik shendetesor 
në të cilin duhet të merret, Ministria e Shendetesise dhe 
Fondi." 

 
Neni 6 

Pas neni 167 shtohet neni i ri 167-a si vijon: 
 

"Sherbime konsultuese të pacienteve 
 

Neni 167-a 
Kryerja e cfaredo lloji të sherbimit shendetesor ose 

konsultues të pacienteve ose nenshkrimi i marreveshjes për 
kryerjen e sherbimeve shendetesore ose konsultuese të pa-
cienteve me institucione private shendetesore nga ana e pu-
netoreve, perkatesisht bashkepunetoreve shendetesore të 
punesuar në institucionin publik shendetesor, paraqet pune 
konkurruese dhe e njejta eshte e ndaluar." 

Neni 7 
Në nenin 168 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri 

(3), si vijon: 
"(3) Ndalohet dhenia e sherbimeve konsultuese të paci-

enteve nga ana e punetoreve shendetesore, perkatesisht 
bashkepunetoreve shendetesore të punesuar në institucio-
nin shendetesor publik, jashte institucionit shendetesor në 
të cilin jane të punesuar." 

 
Neni 8 

Në nenin 186 paragrafi (1) pas pikes 18 shtohet pika e 
re 19, si vijon: 

"19) vepron në kundershtim me nenin 39-a paragrafi 
(3) të ketij ligji për here të pare." 

 
Neni 9 

Në nenin 205 paragrafi (1) pas alinese 3 shtohen tre ali-
ne të reja 4, 5 dhe 6, si vijojne: 

"- konstatohet se punetori shendetesor, perkatesisht 
bashkepunetori shendetesor kryen veprimtari plotesuese në 
kundershtim me dispozitat e ketij ligji,  

- konstatohet se punetori shendetesor, perkatesisht 
bashkepunetori shendetesor i punesuar në institucionin 
shendetesor publik u ofron sherbime konsultuese paciente-
ve jashte institucionit shendetesor në të cilin eshte i pune-
suar dhe  

- konstatohet se ka vepruar në kundershtim me nenin 
39-a paragrafi (3) i ketij ligji, për here të dyte,".  

Alinete 4 dhe 5 behen aline 7 dhe 8.  
 

Neni 10 
Në nenin 222 pas paragrafit (6) shtohen nente paragrafe 

të rinj (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15), si 
vijone: 

"(7) Punetoret shendetesore nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni mund të ofrojne sherbime shendetesore si pune plotesue-
se në institucione private shendetesore në kushtet e perca-
ktuara me kete ligj si dhe listen e cmimeve dhe menyren e 
kryerjes së veprimtarise plotesuese të percaktuar me aktin 
nenligjor nga paragrafi (3) i ketij neni, vetem në baze të 
marreveshjes së lidhur ndermjet institucionit shendetesor 
publik dhe institucionit shendetesor privat në të cilin kryhet 
puna plotesuese.  

(8) Me marreveshjen e lidhur ndermjet institucionit 
shendetesor publik dhe institucionit shendetesor privat në 
të cilin do të kryhet pune plotesuese nga paragrafi (7) i ke-
tij neni rregullohet vecaerisht pagesa e punes plotesuese.  

(9) Në baze të marreveshjes nga paragrafi (8) i ketij ne-
ni punetori shendetesor nga paragrafi (7) i ketij neni lidh 
marreveshje me institucionin shendetesor publik në të cilin 
eshte i punesuar, me të cilen rregullohet menyra e pagimit 
të punes plotesuese nga paragrafi (7) i ketij neni.  

(10) Marreveshjen e lidhur ndermjet institucionit  shen-
detesor publik dhe institucionit shendetesor privat në të ci-
lin kryhet veprimtari plotesuese nga paragrafi (7) i ketij ne-
ni, institucioni shendetesor publik e dorezon në afat prej tri 
ditesh nga dita e lidhjes në Ministrine e Shendetesise e cila 
do të kryeje mbikeqyrje mbi zbatimin e marreveshjes.  

(11) Për sherbimet shendetesore të ofruara si pune plo-
tesuese në institucionet shendetesore private zbatohen cmi-
met e percaktuara në aktin nenligjor nga paragrafi (3) i ke-
tij neni, të rritura për 20%.  

(12) Drejtori i institucionit shendetesor publik varesisht 
nga shkalla e plotesimit të kushteve për ofrimin e sherbi-
meve shendetesore si veprimtari plotesuese e punetoreve 
shendetesore cakton se cili punetor shendetesor nga para-
grafi (1) i ketij neni do të kryeje sherbim shendetesor si pu-
ne plotesuese në institucionin shendetesor privat me të cilin 
ka lidhur marreveshje në pajtim me paragrafin (7) të ketij 
neni, në baze të listes paraprake të percaktuar të punetoreve 
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shendetesore nga paragrafi (1) i ketij neni, të cilet në pajtim 
me radhitjen e percaktuar në liste do të kryejne sherbim 
shendetesor si pune plotesuese.  

(13) Nese institucioni shendetesor privat nga paragrafi 
(12) i ketij neni kerkon sherbim të caktuar shendetesor si 
pune plotesuese që ta kryeje punetori i caktuar saktesisht 
shendetesor nga paragrafi (1) i ketij neni, zbatohen cmimet 
e percaktuara në aktin nenligjor nga paragrafi (3) i ketij ne-
ni të rritura për 35%.  

(14) Kompensimet nga sherbimet e kryera, institucionet 
shendetesore private në pajtim me paragrafin (7) të ketij 
neni, i paguaje në llogari të vecante (me dedikim) të insti-
tucionit shendetesor publik nga paragrafi (5) i ketij neni. 

(15) Institucioni shendetesor publik obligohet që të lid-
he marreveshje nga paragrafi (8) i ketij neni me të gjitha 
institucionet shendetesore private të cilat do të kerkojne 
lidhje të marreveshjes së ketille në kushte të njejta."  
 

Neni 11 
Në nenin 223 paragrafi (1) pas fjales "veprimtari" shto-

hen fjalet: "në institucion shendetesore publik".  
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe 

(3), si vijojne: 
"(2) Punetori shendetesor të cilit i lejohet kryerja e ve-

primtarise plotesuese mundet 10% nga sherbimet e perca-
ktuara në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni t'i kryeje në 
institucionin shendetesor privat në kushte të percaktuara 
me nenin 222 paragrafi (2) të ketij ligji.  

(3) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, në raste 
të nevojes për kryerjen e intervenimeve të nderlikuara mje-
kesore, ministri i Shendetesise ose personi i autorizuar prej 
tij mund të jape pelqim jo më shume se dhjete here në vit 
që institucioni shendetesor të kryeje sherbim konkret shen-
detesor në kuader të veprimtarise plotesuese, më së shumti 
deri dy here në vit për institucionin shendetesor." 

Paragrafi (2) behet paragraf (4). 
 

Neni 12 
Në nenin 230 paragrafi (9) fjala "koncedenti" zevende-

sohet me fjalet: "Ministria e Shendetesise".  
 

Neni 13 
Në nenin 235 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri 

(5), si vijon: 
"(5) Percjellja e brendshme dhe perparimi i kualitetit të 

mbrojtjes shendetesore në kryerjen e veprimtarise shende-
tesore nga paragrafi (1) i ketij neni, detyrimisht i perfshin 
edhe evaluimin e së paku 10% të sherbimeve shendetesore 
të dhena nga ana e punetorit shendetesor me arsim të larte, 
nga ana e punetorit tjeter shendetesor me arsim të larte, me 
më së paku kualifikimet e njejta arsimore si ato të punetorit 
shendetesor kontrolli i të cilit kryhet, i punesuar në institu-
cionin e njejte shendetesor, nese institucioni shendetesor ka 
më shume se një punetor shendetesor me arsim të larte." 

 
Neni 14 

Kreu "XV. DISPOZITA TË TJERA" me titujt para ne-
neve dhe nenet 289, 290, 291, 292 dhe 293, shlyhen.  

 
Neni 15 

Pas kreut XVI MBIKEQYRJA shtohet kreu i ri XVI-a. 
DISPOZITA NDESHKUESE dhe neni i ri 304-a, si vijojne: 

 
"Dhenia e sherbimeve shendetesore pa leje për pune 

 
Neni 304-a 

Punetori perkatesisht bashkepunetori shendetesor, që 
ofron sherbime shendetesore në lokal për të cilin nuk ka le-
je pune, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me 
burg deri së paku kater vite."  

Neni 16 
Në nenin 305 paragrafi (1) pika 1 fjalet: "neni 223 pa-

ragrafi (1)" zevendesohet me fjalet: "nenet 222 dhe 223".  
 

Neni 17 
Në nenin 307 paragrafi (1) pika 14 fjalet: "neni 223"  

zevendesohet me fjalet: "nenet 222 dhe 223".  
 

Neni 18 
Në nenin 312 pas paragrafit (3) shtohen dhjete paragra-

fe të rinj (4), (5), (6), (7), (8), (9),(10), (11),  (12) dhe (13), 
si vijone: 

"(4) Gjobe me shume prej 8 000 deri në 12 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
institucionit shendetesor nese në të njejtin punon punetori 
shendetesor, perkatesisht bashkepunetori shendetesor, i cili 
nuk eshte i shenuar në lejen për pune të institucionit shen-
detesor.   

(5) Gjobe me shume prej 5 000 deri në 9 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-
jegjes në institucionin shendetesor për kundervajtje nga pa-
ragrafi (4) i ketij neni.  

(6) Gjobe me shume prej 8 000 deri në 12 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit shen-
detesor për kundervajtje nga paragrafi (4) i ketij neni.  

(7) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit mjekesor nese 
nuk cakton kalendar për termine të lira në pajtim me nenin 
39-a paragrafi (2) të ketij ligji.  

(8) Gjobe me shume prej 1 500 deri në 2 500 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit mjekesor 
nese nuk e percakton kohezgjatjen më të madhe të interve-
nimit kirurgjik në pajtim me nenin 39-a paragrafi (6) të ke-
tij ligji.  

(9) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit të institucionit 
shendetesor nese në afat prej një dite nga dorezimi i kerke-
ses nga pacienti nuk i kompenson harxhimet e rruges në 
pajtim me nenin 39-a paragrafi (10) të ketij ligji.  

(10) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit të institucionit 
shendetesor nese nuk siguron lidhje të perhershme interneti në 
pajtim me nenin 39 paragrafi (12), (13) dhe (14) të ketij ligji.  

(11) Gjobe në shume prej 1 800 deri në 2 200 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohen personit juridik 
nese nuk organizon pike shendetesore si njesi e organizimit 
të brendshem në pajtim me nenin 96 paragrafet (3), (4) dhe 
(5) të ketij ligji.  

(12) Gjobe në shume prej 500 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohen personit pergjegjes në 
personin juridik nese nuk organizon pike shendetesore si 
njesi e organizimit të brendshem në pajtim me nenin 96 pa-
ragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij ligji. 

(13) Gjobe në shume prej 5 000 deri në 9 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohen personit pergjegjes 
në personin juridik nese nuk lidh marreveshje në kushte të 
njejta me institucion që do të kerkoje lidhje të marreveshjes 
në pajtim me nenin 222 paragrafi (15) të ketij ligji."  

 
Neni 19 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për mbrojtje shendetesore.  

 
Neni 20 

Dispozitat e neneve 1 dhe 14 të ketij ligji do të fillojne 
të zbatohen në nga 13 korriku 2013.  

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  



17 јуни 2013  Бр. 87 - Стр. 31 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1999. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.6.2013 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 

ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотации од областа на културата, по општините и Гра-
дот Скопје во 2014 година.  

 
Член 2 

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 
2014 година финансирање на пренесените надлежности 
од областа на  културата ќе се врши во раздел 18010, 
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на 
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, 
преку блок дотации.  

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на Градот 
Скопје, за пренесените надлежности од областа на кул-
турата. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата за блок дотации во 
2014 година ќе се врши според следните критериуми: 

- број на вработени во локалните установи од обла-
ста на културата по општини 

- трошоци за реализирање на дејностите од областа 
на културата според вкупната површина на објектите 
во кои се сместени локалните установи во општината 

- реализирање на дејностите од областа на културата.  
 
Распределбата на средствата од блок дотацијата за 

културата по општини се врши според формулатa: 
 
БДК = ∑ БДо               каде      о = 1,2,.....   ,x 
 
БДо =  Тбпо + ТДКо 
 
Тбпо =  ∑ Ибплуо) 
 
ТДКо =  (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо 
 
ТДК1= СДк1/ВПОлуо 
 
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо 
 
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо 
 
ТДКЛЗо = ИСДК / БО 
 
БДК – вкупна блок дотација за култура 

х – број на општини што се финансираат со блок 
дотации 

БДо – вкупна блок дотација за општина 
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во 

општината  
ТДКо –трошоци за дејноста култура за општината 
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во општи-
ната (Платите во установите од областа на културата се 
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
ра („Службен весник на Република Македонија бр. 
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска 
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу 
Министерството за култура и Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на Република Македо-
нија - СОНК, и според Колективните договори склуче-
ни на ниво на работодавец во установите од областа на 
културата).  

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството 

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско-уметничката деј-
ност 

ТДК3  - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музејската дејност 

ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен 
интерес од локално значење во општините во кои не-
ма национални и локални установи од областа на кул-
турата 

СДК1-средства за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството  

СДК2- средства за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско уметничката дејност 

СДК3- средства за дејноста на локалните установи 
од областа музејската дејност 

ВПОлу-вкупна површина на објектите во кои се 
сместени локалните установи од областа на културата 
во општината 

ИСДК –  износ на средствата за дејноста култура во 
општините во кои нема локални установи од областа 
на културата 

БО – број на општини во кои нема национални и 
локални установи од областа на културата. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за пренесените надлеж-
ности од областа на културата ќе се насочуваат по оп-
штини и Градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за култура  по динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

Општините во кои нема локални установи од обла-
ста на културата, средствата определени за таа намена 
да ги повлечат по претходно подготвена програма. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2014 го-
дина. 

 
Бр. 41-3652/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2000. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 

15/2013 и 69/2013), Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-

носи и начинот на директните плаќања за 2013 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/2013) во членот 2 став (2) во точка 1) во првата 

алинеја  по зборовите: „маслодајна репка“ се додаваат 

зборовите: „добиточна репка“.  

По точката 2) се додава нова точка 2а) која гласи:  

„2а) За директни плаќања за откупена или прерабо-

тена оризова арпа продадена на регистрирани откупу-

вачи. 

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски сто-

панства кои се корисници на средства од подмерката 

1.16 од Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2013 година и оствареното производство 

од ориз го имаат продадено во регистрирани капаците-

ти за откуп од 16.12 2012 година до 30.08.2013 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 де-

нари по килограм за пријавени производни капацитети 

со ориз до 2,5 хектари, 2 денари по килограм за прија-

вени производни капацитети со ориз од 2,6 хектари до 

5 хектари, 1,5 денари по килограм за пријавени произ-

водни капацитети со ориз од 5,1 хектари до 7,5 хектари 

и 1 денар по килограм за пријавени производни капа-

цитети со ориз од 7,6 хектари до 10 хектари. 

- При пресметка на директните плаќања се земаат 

во предвид само количините кои не надминуваат 6 то-

ни по хектар. “ 

Во точка 5) алинеја 1 по зборовите: „декоративни 

садници“ се додаваат зборовите: „и брзорастечки сад-

ници“. 

Во алинеја 3 по зборот „грашок“ зборот „крастави-

ци“ се брише.  

Во точка 8) алинеја 1 зборовите: „со почеток на ис-

плата од втората година од подигнувањето на овошни-

от насад“ се заменуваат со зборовите: „и не поднеле ба-

рање за користење на средства за подигање на нови 

површини со овошни насади за истите катастарски 

парцели по Програмата за финансиска поддршка на ру-

ралниот развој за 2013 година“. 

Во точка 10) алинеја 1 зборовите: „регистрирани во 

Националниот регистар на лозови насади, со почеток 

на исплата од втората година од подигнувањето на 

овошниот насад“ се заменуваат со зборовите: „регис-

трирани во Единствениот регистар на земјоделски сто-

панства и не поднеле барање за користење на средства 

за подигање на нови површини со лозови насади за ис-

тите катастарските парцели по Програмата за финан-

сиска поддршка на руралниот развој за 2013 година“. 

Во став 3) во точка 22) во алинеја 2 втората речени-

ца се брише. 

Во став 4) по точка 37) се додаваат четири нови 

точки 38), 39), 40) и 41) кои гласат: 

„38) Директни плаќања за преработка на органски 

производи и органски производи во преод од домашно 

потекло (вклучително за доработка и пакување на са-

моникнати видови со органско потекло). 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-

ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-

купувачи на земјоделски производи кои имаат произве-

дено преработки од примарни земјоделски органски 

производи или производи во преод од домашно потек-

ло или пак имаат извршено доработка и пакување на 

самоникнати видови со органско потекло и истите ги 

имаат продадено.  

- Висината  на директните плаќања изнесува 2% од 

вредноста на произведените и продадени производи со 

максимален износ до 150.000,00 денари по оператор. 

39) Директни плаќања за трговија или извоз на све-

жи и преработени на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-

ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-

купувачи на земјоделски производи кои вршат трговија 

или извоз на свежи и преработени органски производи 

и органски производи во преод од домашно потекло.  

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од 

вредноста на продадени/извезени производи со макси-

мален износ до 150.000,00 денари по оператор. 

40) Посебни директни плаќања за стручна контрола 

и сертификација 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-

ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-

купувачи на земјоделски производи од областа на ор-

ганското земјоделско производство кои имаат добиено 

сертификат од овластено тело во 2013 година.  

- Висината на директните плаќања изнесува 50% од 

трошоците за добиен сертификат издаден од овластено 

тело во 2013 година. 

41) Посебни директни плаќања за анализа на свој-

ства на почва и производ кај земјоделски стопанства 

кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или ана-

лизи на остатоци од пестициди, тешки метали и други 

материи на почва и во органски производи во 2013 го-

дина 

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопан-

ства и/или откупувачи запишани во Регистарот на от-

купувачи на земјоделски производи кои имаат изврше-

ни агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци 

од пестициди, тешки метали и други материи на почва 

и во органски производи во 2013 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од 

трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 

9.000,00 денари по земјоделско стопанство.“ 

 

Член 2 

Во член 3 ставот (4) се менува и гласи:  
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„Спроведување на мерките за директни плаќања по 

површина се врши врз основа на барања кои треба да 

содржат податоци за површината на катастарските пар-

цели евидентирани во Единствениот регистар на земјо-

делски стопанства кои се совпаѓаат со површината на 

катастарските парцели евидентирани во Системот за 

идентификација на земјишни парцели до денот на под-

несување на барањето.“ 

 

Член 3 

Во членот 4 точка 1 зборовите: „до 31 мај 2013 го-

дина“ се заменуваат со зборовите: „до 30 август 2013 

година“, а по точката: „2)“ се додава нова точка: „2а)“. 

Во точка 2 по точката 7) сврзникот „и“ се заменува 

со запирка, а по точката 9) се додаваат зборовите „38), 

39), 40) и 41)“. 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-4045/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

2001. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 

150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-

дина, донесе 

       

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  

НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа oдлука на општина Велес се дава на трајно 

користење, без надомест  недвижна ствар - земјиште 

запишано во ИЛ бр. 30776, за КО Велес, сопственост 

на Република Македонија и тоа: 

-  КП бр.1812, викано место/улица – Алексо Дем-

ниевски, катастарска култура–С, со површина од 

22581 м2. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-3180/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2002. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 
и 25/2013), Владата на Република Македонија, на 
седницата,  одржана на 11.6.2013 година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ТРГОВСКО  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА И УС-
ЛУГИ ХИДРОИНВЕСТ ДОО ИЗВОЗ УВОЗ СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Трговско  
друштво за производство, изградба на мала хидроелек-
трана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз увоз Скоп-
је  (ЕМБС:6439675), со седиште во Скопје, ул.„Огњен 
Прица“ Бр.41А, за градежното земјиште во вкупна пов-
ршина од 807м2 и тоа: 

Г.П 1.1 формирана од 
- КПбр.2153/19 КО Бањани со површина од 87м2 

евидентирано во Имотен лист број 1352 КО Бањани; 
- КПбр.31/6 КО Бањани со површина од 216м2 еви-

дентирано во Имотен лист број 1383 КО Бањани; 
Г.П 1.2 формирана од 
- КПбр.31/2 КО Бањани со површина од 378м2 еви-

дентирано во Имотен лист број 1383 КО Бањани и 
- КПбр.2153/2 КО Бањани со површина од 126м2 

евидентирано во Имотен лист број 1352 КО Бањани. 
 

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

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

 
Бр. 41-3559/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2003. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански 
јазик од реномирани странски автори од областа на ме-
дицината и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат пра-

вата 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. 41-3571/1                                                   Заменик на претседателот 
 11 јуни 2013 година                                                   на Владата на Република 
           Скопје                                                   Македонија, 

                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2004. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.6.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура се 

дава на времено користење недвижни ствари – двор со 
површина од 295 м2, земјиште под зграда со површина 
од 328 м2, заеднички помошни згради со површина од 
26 м2 и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со 
површина од 268м2 и кат 01, влез 002, со површина од 
25 м2, лоцирани на КП бр.6694/1, со адреса на ул. 
М.Митевски Брицо бр.5, КО Делчево, запишани во 
Имотен лист бр. 1027, сопственост на Република Маке-
донија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат без надомест на времено користење за период до 
осум дена. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-3575/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2005. 
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.6.2013 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА НИКОЛА  

ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ ОД ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на нед-
вижните ствари – двор со површина од 295 м2, земјиш-
те под зграда со површина од 328 м2, заеднички по-
мошни згради со површина од 26 м2 и објект зграда 
бр.1, кат приземје, влез 001, со површина од 268м2 и 
кат 01, влез 002, со површина од 25 м2, лоцирани на 
КП бр.6694/1, со адреса на ул. „М.Митевски Брицо“ 
бр.5, КО Делчево, запишани во Имотен лист бр. 1027, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат без надомест на трајно користење на Национална-
та установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров 
од Делчево. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Центар за култура 
Никола Јонков Вапцаров од Делчево во рок од 5 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-3575/2 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2006. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, број 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“,  број 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на: 

- ажурирани геодетски подлоги за изработка на 
проект за инфраструктура за изградба на автопат на 
делницата Кичево - Подмоље и 

- геодетски елаборат за нумерички податоци за реа-
лизација на проект за инфраструктура за изградба на 
автопат на делницата Кичево - Подмоље. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-3833/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2007. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.6.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

ИЉО АНТЕСКИ СМОК - ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа Центар за 

култура Иљо Антески Смок - Тетово се дава право на 
трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, кое претставува КП бр.2064, КО 
Тетово-1, запишано во Имотен лист бр. 100199 со вкуп-
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на површина од 57 м2 и дел од КП бр.2119/2 КО Тетово-
1, запишано во Имотен лист бр.100199 со вкупна пов-
ршина од 602 м2, кое согласно Извод од Детален урба-
нистички план бр. 09-2004/2 од 17.04.2013 година е на-
менето за изградба на објект – јавни институции - В3.  

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-3977/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2008. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-
2348/2 од 11.6.2013 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.41-4189/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2009. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-
2349/2 од  11.6.2013 година. 

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

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

 
Бр.41-4189/2 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2010. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за култура, бр. 07-2352/2 од  
11.6.2013 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.41-4189/3 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2011. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда, бр. 07-2353/2 од  11.6.2013 
година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.41-4189/4 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2012. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда, бр. 07-2351/2 од  11.6.2013 
година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.41-4189/5 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2013. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за животна средина и просторно пла-
нирање, бр. 07-2350/2 од 11.6.2013 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.41-4189/6 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2014. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 11.6.2013 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 
31.500 литри еуродизел бс на Град Скопје.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за превоз на деца корисници на услугата од про-
ектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекре-
ација на деца од семејство со социјален ризик и деца 
корисници на посебен додаток од страна на Јавното со-
обраќајно претпријатие Скопје – Скопје.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Јавното сообраќа-
јно претпријатие Скопје - 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. 41-4196/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

2015. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Ма-
кедонија”бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 
69/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски про-
изводи („Службен весник на Република Македонија” 
бр.24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 
12 од Законот за вино („Службен весник на Република 
Македонија” бр.50/2010, 53/2011 и 6/2012) и член 53 од 
Законот за сточарството („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
11.6.2013 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА 
 

I 
1.Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2013 година  (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 5/2013 и 41/2013) во делот I во 
табелата во мерката 9 износот „4.664.900.000,00“ се за-
менува со износот „4.600.000.000,00“ и по мерката 9 се 
додава нова мерка 10 која гласи: 
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10 
  

Финансиска поддршка за бара-
њата поднесени согласно член 
2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за зем-
јоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република 
Македонија”бр.69/2013) 

64.900.000,00 

 
2 .Во делот II во табелата по подмерката 1.15 се до-

дава нова подмерка 1.16 која гласи: 
„1.16. Директни плаќања за откупена или преработена 

оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи“. 
3. Во делот VI по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Дополнителната помош се доделува на следните 

категории носители на земјоделски стопанства: 
- Дополнителна помош од 5% на правно лице регис-

трирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е осно-
вано од носителот или членот на семејно-земјоделско сто-
панство со целокупниот земјоделски имот на семејно-
семјоделското стопанство освен објекти за домување или 
престојување на земјоделски производители 

- Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец 
носител на семејно-земјоделско стопанство и  

- Дополнителна помош од 20% на носител на земјо-
делско стопанство кој е регистриран вршител на земјо-
делска дејност согласно со Законот за вршење на земјо-
делска дејност или е регистриран како како индивидуа-
лен земјоделец согласно со Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување “. 

4. Во делот VII став 2 зборовите ,,јавна набавка сог-
ласно член 59” се заменуваат зборовите ,,јавен конкурс 
согласно член 60-б”. 

5. Во делот X по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Корисници на мерката 10 се земјоделски стопан-

ства кои имаат поднесен барања согласно член 2 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за зем-
јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”бр.69/2013).“ 

6. Во делот XI во став 2 по бројот „4“ сврзникот „и“ 
се заменува со запирка, а по бројот „5“ се додаваат збо-
ровите „и 10“, а зборовите: „31.05.2013 година“ се за-
менуваат со зборовите: „30.08.2013 година“. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” . 

 
Бр. 41-4046/1 Заменик на претседателот 

11 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2016. 
Врз основа на член 195 став (10) од Законот за за-

штита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
П Р АВ И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА И 
ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на педагошката документа-
ција и евиденција во детска градинка и центар за ран 
детски развој. 

Член 2 
(1) Педагошката документација и евиденција во 

детска градинка и центар за ран детски развој се води 
во хартиена и електронска форма.  

(2) Евиденцијата која се води во хартиена форма се 
пополнува со темно сино мастило. 

(3) Хартиената и електронската форма на педаго-
шката документација и евиденција се идентични. 

 
Член 3 

(1) Главната книга на децата на корицата содржи 
грб и име на Република Македонија, назив ,,ГЛАВНА 
КНИГА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: името на детска-
та градинка/центарот за ран детски развој, место и оп-
штина. Првата страна содржи назив: ,,ГЛАВНА КНИ-
ГА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: името на детската 
градинка/центарот за ран детски развој, место и општи-
на, бројот на главната книга, редни броеви во воспитна 
година и податоци за директорот на градинката/цента-
рот за ран детски развој (име и презиме, траење на ман-
датот и потпис). На втората страна се внесуваат пода-
тоци за: детето (редниот број во Главната книга на де-
цата во детската градинка/центарот за ран детски раз-
вој, име, презиме на детето, име на таткото, име на мај-
ката, датум и година на раѓање, место на раѓање, оп-
штина, држава, државјанство и адреса), податоци за  
детето кое преминало во детската градинка/центарот за 
ран детски развој во текот на воспитна година (име на 
градинката/центарот за ран детски развој од каде доаѓа 
детето, место, општина, воспитна година, број во Глав-
ната книга, датум и забелешка). Страната 2 се повтору-
ва 200 пати. 

(2) Главната книга на децата се води по објекти и 
содржи листови кои се во корици со црвена боја и се 
прошиваат со емственик од кој двата краја се потпеча-
туваат со црвен восок на внатрешната страна од задна-
та корица на книгата.   

(3) Вкупниот број на листови во книгата со потпис 
го заверува директорот на детската градинка/центарот 
за ран детски развој. 

(4) Главната книга на децата се води на Образец 
број 1 со димензии 44 см × 34 см кој е даден во прилог 
и е составен дел на овој правилник. 

  
Член 4 

(1) Дневникот за работа на детската градинка/цен-
тарот за ран детски развој на корицата содржи грб и 
име на Република Македонија, назив ,,ДНЕВНИК ЗА 
РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: името на дет-
ската градинка/центарот за ран детски развој, место и 
општина. Првата страна содржи назив: ,,Дневник за ра-
бота на детската градинка/центарот за ран детски раз-
вој˝ и податоци за: името на детската градинка/цента-
рот за ран детски развој, место и општина и податоци 
за директорот на градинката/центарот за ран детски 
развој (име и презиме, траење на мандатот и потпис).  
На втората страна се внесуваат податоци за воспитна 
година.  Страните 3 и 4 се целина, и содржат наслов: 
„ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: број на запиша-
ни деца и групи на почетокот на воспитната година, 
број на групи и деца според возраста на децата во це-
лодневен престој, број на групи  и деца според возраста 
на децата во полудневен престој, број на групи и деца 
според возраста на децата во скратени програми на 
престој, број на деца со посебни образовни потреби, 
број на групи и деца во други просторни услови, вкуп-
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но групи и деца, број на воспитувачи, број на неговате-
ли, број на стручни работници, број на стручни сора-
ботници и број на деца и  групи на крајот на воспитна-
та година и забелешка. Страните 5 и 6 се целина, и со-
држат наслов: „МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА 
ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТ-
СКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: објектот, извори на фи-
нансирање (проектиран буџет), трошоци (проектирани 
трошоци), останато и забелешка. Страните 7 и 8 се це-
лина и содржат наслов: ,,ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМИ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ“ и податоци 
за: назив на Програмата, краток опис и цели и датум на 
спроведување. Страната 9 содржи наслов: ,,СЛЕДЕЊЕ, 
ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО 
- ОБРАЗОВНИТЕ АКТИВНОСТИ“ и податоци за: на-
чин на кои се користат Стандардите за рано учење и 
развој за развивање на активности за поттикнување на 
раното учење кај децата, краток опис на содржината на 
Годишната програма за рано учење и развој, начини на 
документирање на преоценката на развојните достига-
ња кај децата, наслови на теми за тематско планирање, 
број на реализирани дневни оперативни планови по во-
зрасни групи и предлози за унапредување на воспитно- 
образовната работа. Страната 10 содржи наслов: 
„ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“ и подато-
ци за: програма за заштита на децата, обем на здрав-
ствена заштита на децата, предавања за проблематика-
та на здравствена заштита и здравствено воспитание 
(конкретните теми, целите и реализаторите и групата 
кому биле наменети). Страната  11 содржи наслов: 
„СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИ-
ЦА“ и податоци за: назив на обуката, датум на спрове-
дување, број и профил на слушатели, институција која 
ја спроведува обуката, цели на обуката и број на часо-
ви на обуката. Страната 12 содржи наслов: ,,ВАЖНИ 
ОДЛУКИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ, ОРГА-
НОТ НА РАКОВОДЕЊЕ И СТРУЧНИОТ СОВЕТ“ и 
податоци за: назив на одлуката, датум на донесување и 
кој ја донел одлуката. Страната 13 содржи наслов: 
„ПРОЕКТИ И АКЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА“и подато-
ци за: назив на Проектот, краток опис и очекувани це-
ли, датум на спроведување и забелешка. Страната 14 
содржи наслов: „СОСТАНОЦИ НА СТРУЧНИОТ СО-
ВЕТ И СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ“ и податоци за: да-
тум на состанокот, цел на состанокот, заклучоци од со-
станокот и забелешка. Страната 15 содржи наслов: 
,,СОВЕТОДАВНО - ИНСТРУКТИВНА ДЕЈНОСТ˝ и 
податоци за: посета од, датум на посета, констатирана 
состојба и препорака. Страната 16 содржи наслов: 
,,НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА  РАБОТА˝ и податоци 
за: институција која спроведува, датум на надзор, кон-
статирана состојба и препораки. Страната 17 содржи 
наслов: ,,СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ˝ 
и податоци за: форма и опис на соработката, број на 
опфатени родители/старатели, датум и одговорно лице 
за соработката. Страната 18 содржи наслов: ,,СОРАБО-
ТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИ-
НА И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ˝ и податоци за: 
назив на институцијата, опис на соработката и датум 
на реализација. Страната 19 содржи наслов: ,,ПЕДА-
ГОШКО - МЕТОДСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ˝ 
и податоци за: назив на високообразовна институција, 
број на студенти кои ја обавуваат праксата, период во 
кој се обавува праксата и одговорно лице за спроведу-
вање на педагошко-методската практика во установата. 
Страните 20 и 21 се целина и содржат наслов: ,,ПРОС-
ЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ˝ и пода-
тоци за: назив на прослава/манифестација, цели на 
прославата/манифестација, број на деца кои учествува-

ат во прославата/манифестација и датум на реализација 
на настанот. Страната 22 содржи наслов: ,,ОБЈАВЕНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ ЦЕНТА-
РОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ˝ и податоци за: назив 
на материјалот, број на примероци, краток опис на ма-
теријалот и датум на објавување. Страната 23 содржи 
наслов:  ,,ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ˝ и податоци за: 
назив на институција која доделува признание/награда, 
опис на признание/награда, датум на објава и забеле-
шка. На страната 24 се внесуваат податоци за воспитна 
година. На следните страни се повторуваат насловите 
од страната 3 до страната 24 уште четири пати. 

(2) Дневникот за работа на градинката/центарот за 
ран детски развој се води по воспитни години и содржи 
листови кои се во корици со црвена боја. 

(3) Дневникот за работа на градинката/центарот за 
ран детски развој се води на Образец број 2 со димен-
зии 34 см × 29 см кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Дневникот за работа на воспитната група во дет-
ската градинка/центарот за ран детски развој се води за 
секоја воспитна група  деца одделно. 

(2) Дневникот за работа на воспитната група во дет-
ската градинка/центарот за ран детски развој на пред-
ната корица содржи грб и име на Република Македони-
ја и податоци за името на детската градинка/центарот 
за ран детски развој, место, општина, назив: ,,ДНЕВ-
НИК ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНАТА ГРУПА˝, вос-
питна група и воспитна  година. Првата страна содржи 
грб и име на Република Македонија и податоци за име-
то на градинката/центарот за ран детски развој, место и 
општина, назив ,,ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ВОС-
ПИТНАТА ГРУПА˝, воспитна група, воспитна година, 
име и презиме на воспитувачот и име и презиме на  не-
гователот.  Втората страна е празна. Третата страна со-
држи наслов: ,,ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАЗВОЈНИ ДОМЕ-
НИ" и податоци за: реден број, домени и време на реа-
лизација, наслов ,,ФАКУЛТАТИВНИ ПРОГРАМИ (по 
избор на родителите и децата)" и податоци за: реден 
број, наслов на програмата, име и презиме на реализа-
торот, број на деца и време на реализација. Страните 4 
и 5 се целина и содржат наслов: ,,ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ВРЕМЕТО (времетраење на програми за престој)“ 
и податоци за: реден број, активности, време и забеле-
шка. Страните 6 и 7 се целина и содржат наслов: ,,ПО-
ДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА˝ и податоци за: реден број,  
број во Главната книга, име и презиме на детето, датум 
на раѓање, име и презиме на родителот/старателот, 
адреса, место на живеење, телефон, датум на испис, 
преглед на отсутни деца (месечно и вкупно), информи-
рање, консултации со родителот и други забелешки. 
Содржината на страните 6 и 7 се повторуваат на наред-
ните страни, до страна 13. Страната 14 содржи наслов: 
,,ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА˝ и податоци за: вид и содржина на активно-
стите, име и презиме на реализаторот, време на одржу-
вање и број на присутни деца.  Страните 15 и 16 се це-
лина, и содржат наслов: ,,ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОРАБО-
ТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ˝ и податоци за: 
форма и опис на соработката, содржина на соработка-
та, број на родители и датум на одржување. Страните 
17 и 18 се целина и содржат наслов: ,,ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТА-
ЦИИ˝ и податоци за: назив на прослава/манифестација, 
цели на прославата/манифестација и датум на реализа-
ција. Страната 19 содржи наслов: ,,ЕВИДЕНЦИЈА ЗА  
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СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА 
СРЕДИНА И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ˝ и подато-
ци за: назив на институција, опис на соработката и да-
тум на реализација. Страната 20  содржи наслов: 
„ДОЛГОРОЧНО ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ” и пода-
тоци за: реден број, глобални цели, теми, време на 
обработка, организациони форми на работа, методи на 
проучување и учење, место на реализација и форма на 
соработка со родителите/старателите. Се изготвува на 
почетокот на воспитната  година. Страната 21 содржи 
наслов: „СРЕДНОРОЧНО-ТЕМАТСКО ПЛАНИРА-
ЊЕ“ и податоци за: наслов на темата, цели на темата, 
време на реализација, разгранување на темата со актив-
ности. Среднорочното планирање поаѓа од холистички 
пристап. На страната 22 се набројуваат целите на сред-
норочното планирање по домени од Стандардите за ра-
но учење и развој. Страната 23 содржи наслов „РЕФ-
ЛЕКСИЈА НА РЕАЛИЗИРАНАТА ТЕМА ПО ДОМЕ-
НИ“. Страните 21, 22 и 23 се повторуваат последова-
телно 10 пати до страната 50. Среднорочното-тематско 
планирање се изготвува во текот на годината, пред за-
почнување на реализација на нова тема. Страната 51 
содржи наслов: „КРАТКОРОЧНО, ДНЕВНО ПЛАНИ-
РАЊЕ - ДНЕВЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН“ и податоци 
за: стандард/и, наслов на дневната тема, цели, активно-
сти, време на реализација, место на реализација, мате-
ријали и средства за реализација, користени стратегии 
за рано учење и подучување, постигање на децата, ин-
дикатори и рефлексија на постигнатите резултати. 
Дневното планирање поаѓа од холистичкиот пристап и 
се изготвува секој ден. Страната 51 се повторува 200 
пати до страна 251. Страната 252 содржи наслов „ГО-
ДИШНА АНАЛИЗА НА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕМИ“ и 
податоци за: број на планирани и реализирани теми, 
како реализираните теми се рефлектираат врз развојни-
те постигнувања на децата, посебни постигнувања кај 
децата во однос на Стандардите за рано учење и развој, 
опис на остварена соработка со родители, идентифика-
ција на следни чекори во планирање на активности за 
поттикнување на раното учење и прогрес кон исполну-
вање на Стандардите за рано учење и развој. Страната 
253 сорджи наслов „ЗАБЕЛЕШКИ“.  

(3) Дневникот за работа на  воспитната група во 
детската градинка/центарот за ран детски развој се во-
ди по воспитни години и содржи листови кои се во ко-
рици со портокалова боја. 

(4) Дневникот за работа на воспитната група во дет-
ската градинка/центарот за ран детски развој се води 
на Образец број 3 со димензии 34 см × 29 см кој е да-
ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

(1) Планирањето и подготвувањето на воспитно - 
образовната работа за секоја група деца во детската 
градинка/центарот за ран детски развој опфаќа: долго-
рочно - годишно планирање, среднорочно - тематско 
планирање и краткорочно дневно планирање - дневен 
оперативен план. При планирањето се поаѓа од Програ-
мата за рано учење и развој базирана на Стандардите за 
рано учење и развој, а се земаат предвид возраста на 
децата, индивидуалните потреби, можности, способно-
сти и интереси на децата во групата, условите за работа 
и пошироката околина. 

(2) Планирањето и подготвувањето на воспитно - 
образовната работа за секоја група деца во детската 
градинка/центарот за ран детски развој е составен дел 
на Дневникот за работа на воспитната група.  

(3) Планирањето и подготвувањето на воспитно - 
образовната работа за секоја група деца од две до шест 
години го подготвува воспитувачот одговорен за таа 
група, а за групите деца од најрана предучилишна во-
зраст (до две години) педагогот во градинката или 
определениот воспитувач.  

 
Член 7 

(1) Досието на детето во детската градинка/цента-
рот за ран детски развој се води во форма на голема 
папка која на корицата содржи наслов „ДОСИЕ НА 
ДЕТЕТО” и податоци за: Име и презиме на детето, да-
тум и место на раѓање, националност, државјанство, 
адреса на живеење, број на главна книга, име на детска 
градинка/центар за ран детски развој, место и општина. 
Досието на детето содржи: Пријава за упис во детска 
установа (што ја пополнил еден од родителите/старате-
лите на детето при запишување во детската градин-
ка/центарот за ран детски развој); Податоци за здрав-
ствена состојба на детето (пополнува матичен лекар), 
Здравствен и социјален профил (пополнува негова-
тел/воспитувач), Здравствена состојба во текот на пре-
стојот во градинката/центарот за ран детски развој, Ин-
струменти за процена на степенот на достигање на 
стандардите за 2-3, 3-4, 4-6 години и постигање и на-
предување на детето (ги пополнува воспитувачот), 
анегдотска белешка, извештај за настанат инцидент, 
извештај за појава на болест, извештај за однесување 
на детето, фотографии и изработки на детето и други 
значајни документи од посебен интерес за развојот на 
детето.  

(2) Досието на детето се води од запишувањето на 
детето во градинката/центарот за ран детски развој па 
се до неговото запишување во прво одделение на ос-
новното образование, кога се предава на наставникот 
кој ќе реализира настава во одделението каде е запиша-
но детето.  

 
Член 8 

(1) Во педагошката документација во која е извр-
шен погрешен упис може да се вршат исправки. 

(2) Исправката се врши така што со црвено мастило 
со тенка линија се прецртува податокот што се исправа 
и над него, со истото мастило се испишува исправени-
от податок, а потоа во забелешка се внесува бројот на 
решението со кое се врши исправката и забелешката се 
заверува со потпис и печат на директорот на детската 
градинка/центарот за ран детски развој. 

 
Член 9 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за педаго-
шката евиденција и документација и за начинот на нив-
ното водење и издавање во организациите за згрижува-
ње и воспитание и во основните училишта (,,Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија” бр. 
30/84 и 18/85). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2013 година. 

 
Бр. 11-3588/1  

3 јуни 2013 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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2017. 
Врз основа на член 174  став 4 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ 
НА ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ОД РАЗВОЈНИОТ 
ПЛАН НА УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат индикаторите за 
вреднување на успехот на планираните активности од 
развојниот план на установата за згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст  (во натамош-
ниот текст: индикаторите).  

 
Член 2 

Индикаторите кои се однесуваат  на клучните обла-
сти и подрачја од развојниот план на установата за 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна во-
зраст, се: 

 
I. За програмите за згрижување и воспитание и го-

дишниот план за работа на установата за деца: 
1. Воспитни планови и програми 
-  Структура и содржина 
2. Годишен план за работа 
-  Структура и содржина 
 
II. За воспитувањето: 
1. Планирање и подготовка 
-  Планирање : - годишно; 
    -тематско 
- Дневни подготовки 
2. Воспитен процес 
- Комуникација и соработка 
- Рационалност и организација 
- Поттикнување на децата 
- Корелација и примена на знаење 
3. Воспитување 
-  Одговорност на децата 
- Начин на воспитување 
4. Следење на напредокот на децата 
-Следење 
- Известување 
 
III. За  поддршката на децата: 
1. Згрижување на децата 
- Безбедност и сигурност на децата во установата 
- Следење на физичката, здравствената и емоционал-

ната состојба на децата и нивните социјални потреби 
2. Поддршка за воспитување 
- Квалитет на понудени програми за поддршка на 

децата 
- Напредување на децата 
- Стручна помош на воспитувачите при давање на 

поддршка на децата во воспитниот процес 
3. Личен и социјален развој на децата  
- Поттикнување на позитивни ставови и развој на 

социјални вештини 
 
IV. За етосот: 
1. Углед и промоција на установата 
- Култура на однесување  
2. Атмосфера и меѓучовечки односи 
- Почитување на личноста 
- Еднаквост и правичност 
- Естетско и функционално уредување на просторот 

на установата  

3. Соработка со родителите, органите на управува-
ње и локалната заедница 

- Комуникација со родителите  
- Вклучување на родителите во работата на установата 
 
V. За ресурсите: 
1. Човечки ресурси 
- Наставници, воспитувачи и стручни соработници 
-Други работници 
2. Материјално технички ресурси 
- Простор и опрема на установите 
- Воспитни средства 
- Користење на расположливите материјални и тех-

нички средства 
3. Финансиски ресурси 
- Структура и намена на расположливи финансиски 

средства 
- Користење на расположливите финансиски ресурси 
4. Средства од локалната заедница 
- Користење на расположливите средства од локал-

ната заедница 
 
VI. За управувањето, раководењето, организацијата 

и обезбедувањето на успех на установата: 
1. Раководење на установата 
- Професионална способност на директорот 
- Способност за раководење 
2. Организација на работата на установите 
- Поделба на обврските и  должностите на вработе-

ните во установата 
- Организација и координација на работата во уста-

новата 
3. Развоен план на установата 
- Структура и содржината на развојниот план на 

установата 
- Остварување на развојниот план 
- Ефекти од остварувањето на развојниот план 
4. Обезбедување на квалитетот на установата 
- Самовреднување на установата 
- Ефикасност и ефективност на установата. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 11-3624/1  

4 јуни 2013 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2018. 
Врз основа на член 31 став (3) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 42/10 и 136/11), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД  НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНАТ УВОЗНИЦИТЕ НА ВЕТЕРИ-

НАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои 
треба да ги исполнат увозниците на ветеринарно-меди-
цински препарати. 
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Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат и за 

хомеопатски ветеринарно-медицински препарати. 
 

Член 3 
Oбјектите, опремата и кадарот на увозниците на ве-

теринарно-медицински препарати треба да ги исполну-
ваат условите утврдени во Правилникот за поблиските 
услови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат про-
мет на големо со ветеринарно-медицинските препарати 
и начинот на работа. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   

 
Бр. 13-2144/2 Директор на Агенција 

10 јуни 2013 година за храна и ветеринарство, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

_________ 
  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2019. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“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 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.6.2013 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 40,411 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 41,808 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 40,121 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 39,764 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 33,180 

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 79,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 80,50 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 66,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 55,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 40,675 

   
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), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 
групите 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 
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в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,868 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,742 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,205 
  
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 донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.6.2013 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1112/1  

17 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2020. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13) и член 31 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13), постапу-
вајќи по барањетo на Друштвото за производство и те-
лекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, на седницата одржана на 14.6.2013 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и телекомуника-

ции КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
со адреса на ул. Рилски конгрес бр. 99 Скопје, се изда-
ва лиценца за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска централа  
„ФВ централа Моране“, со моќност од 49,68 kW. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа од-
лука, енергетската дејност производство на електрична 
енергија ќе ја врши преку фотонапонскa центрaлa ло-
циранa на КП 1386/4, ИЛ бр. 754, КП 1387/5, ИЛ 866, 
КО Морани, м.в. Трлиште, Општина Студеничани.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување во сила 
на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на 
овој член, во рок определен во Одобрението за гра-
дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-
лед од надзорен инженер со кој овој енергетски објекти 
се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 Бр. 07-51/13  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и телекомуникации 

КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
Рилски конгрес бр. 99 Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 125.01.1/13 
 
4. Број на деловниот субјект – 5708664 
 
5. Единствен даночен број – 4030002463262 
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6. 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 со фотоволтаични централи, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши од фотонапонска централа  „ФВ централа 
Моранe“, изградена на КП 1386/4, ИЛ бр. 754, КП 
1387/5, ИЛ 866, КО Морани, м.в. Трлиште, Општина 
Студеничани. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

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 и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-
МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Рилски кон-
грес бр. 99 Скопје, (во понатамошниот текст: носител 
на лиценцата) и неговото учество на пазарот на елек-
трична 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. 

 
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 тековната година да 
достави годишен извештај за работењето на претход-
ната 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. 
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15. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
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 

 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI 
од Правилникот: 

 
1. име на фотонапонска централа  – „ФВ централа 

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

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа – приклучок во нов МО за полуинди-
ректно мерење поврзан со нов НН извод на постоечка 
ТС со заменет ЕТР со нов од 250 kV;  

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 25 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 216; 
- тип и производител на фотоволтаичен модул: 

SOLSONICA 610-60-230, Italy од 216 Х 230 Wp; 49,68 
kW; 

6. податоци за инверторот: 
- тип и производител на инверторот: 

MASTERVOLT HS-6500, Holand од 10 Х 5000 W; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 1656 кWh/m2; 
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 70000 kWh. 
__________ 

2021. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13) и член 50 став 1 
алинеја 4 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13),  на седницата одржана 
на 14.6.2013 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото  за производство, трговија и услу-

ги ПРОНЕРГИЈА ДООЕЛ Тетово, му  престанува ли-
ценцата за вршење на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија, издадена од Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија со Одлука 
УП1 бр. 07-87/11 од 9 февруари 2012 година и објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/12.  

 2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го од-
лага нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
УП1 Бр. 07-87/11  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2022. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 14.6.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, со седиште на ул. 
„Мраморец“ бр. 14А Скопје, му се издава  лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија од фотонапонска електроцентрала 
„ФВС Свети Николе“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лицен-
ца за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   



 Стр. 90 - Бр. 87                                                                                           17 јуни 2013 
 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-117/13  

14 јуни 2013 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 ФО-

ТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 
14А Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
14.6.2013 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
14.6.2048 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 128.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6530966 
 
7. Единствен даночен број – 4058009502745 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-
ничките карактеристики 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 „ФВС 
Свети Николе“ на КП 6234 во КО Свети Николе, Оп-
штина Свети Николе. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛА-
РИС МИТ ДОО Скопје, ул. Мраморец бр. 14А Скопје, 
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и не-
говото 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 еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-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 со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
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 изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
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;  
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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 состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за врше-
ње на енергетската дејност, во согласност со Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските 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 дејности. 
 

Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотонапонска електроцентрала  – „ФВС 

Свети Николе“;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана лока-

цијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - Согласно Решение за 
согласност за приклучување издадено од ЕВН Македо-
нија АД Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 25 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули и вкупна моќност: 

216 Х 230 W = 49,68 kW;  
- производител и тип на фотоволтаичниот модул: 

Canadian Solar, CS6P230P; 
6. податоци за инверторот: 
- производител и тип на инверторот: Samil Power Co. 

ltd,  Solar Lake 17000TL,  моќност 3 Х 17000 W = 51 kW;  
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година –1500 кWh/m2; 
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 79000 kWh. 
_________ 

2023. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот 
систем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 
9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на 
„МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утвр-
дување на продажната цена на природниот гас за јуни 
2013 година, на седницата одржана на 13 јуни 2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ ОД 2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец јуни од 2013 година, се утвр-
дува да изнесува 25,3091 ден/nm

3
. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 25,0133 ден/nm

3
 и цена за услуга-

та снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm

3
. 
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Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,2465 ден/nm

3
, а која се однесува за та-

рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец јуни 2013 година во кој не е со-
држан данокот на додадена вредност изнесува 26,5556 
ден/nm

3
.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец јуни од 2013 
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,7800 ден/nm

3
. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец јуни од 2013 година 
изнесува 31,3356 ден/nm

3
. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 47,6200 денари за еден САД долар, 
за месец мај од 2013 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Уп1 Бр. 08-150/13  

13 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2024. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-
је, за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1745/7“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/1, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје,    со седиште на ул. 
Дренак бр.30, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-117 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година. 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала 1745/7“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.бр.1529/1, КО Горно Соње, 
Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-154/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2025. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-
је, за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1745/8“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/2, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Дренак“ бр.30, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-118 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала 1745/8“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.бр.1529/2, КО Горно Соње, 
Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-155/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2026. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство и промет ПАНТЕР МИС екс-
порт-импорт Иван ДОО Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство и про-

мет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје, 
со седиште на Булевар АВНОЈ бр.116/1-20, Скопје, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ПАНТЕР МИС“ со пла-
нирана моќност од 36,015 kW и со локација на КП. 
бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел. 

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

тво и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван 
ДОО Скопје, со седиште на Булевар АВНОЈ бр.116/1-
20, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-119 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ПАНТЕР МИС“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел  

- планирана моќност на електроцентралата: 36,015 
kW (147 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 44.346 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ПАНТЕР 
МИС“ со планирана моќност од 36,015 kW и со лока-
ција на КП. бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 
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6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-156/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2027. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, услу-
ги и производство КАРНИКОМ ДОО Скопје, за издава-
ње на привремено решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија, услуги и производство 

КАРНИКОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Качанич-
ки пат“ бр. бб, Визбегово, Скопје, му се издава реше-
ние за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „КАРНИКОМ“ со планирана моќност од 
50 kW и со локација на КП. бр.253/2, КО Визбегово, 
Општина Бутел. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, услуги и 

производство КАРНИКОМ ДОО Скопје, со седиште на 
ул. „Качанички пат“ бр. бб, Визбегово, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-120 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАРНИКОМ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.253/2, КО Визбегово, Општина Бутел  

- планирана моќност на електроцентралата: 50 kW 
(200 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАРНИКОМ“ со 
планирана моќност од 50 kW и со локација на КП. бр.253/2, 
КО Визбегово, Општина Бутел, треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
донија го впишува носителот на ова решение и електро-
централата во Регистарот на повластени производители. 

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-157/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2028. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 
КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија, промет 

и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“, со 
планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 
280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Под-
лог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански 
бр.76/2, Скопје 
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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-121 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни 
Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (207 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.460 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС 
КМ 1“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локаци-
ја на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО 
Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-158/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2029. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 
КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 14.6.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија, промет 

и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, со 
планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 
280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Под-
лог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански 
бр.76/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-122 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни 
Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (207 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 63.460 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС 
КМ 2“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локаци-
ја на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО 
Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 
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9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-159/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2030. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА 
ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Анри Барбис“ бр.12 А, Гази Баба, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ со планирана 
моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/38, 
м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир 
Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. „Анри Барбис“ бр.12 А, Гази Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-123 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1226/38, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕР-
ГИЈА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локаци-
ја на КП.бр.1226/38, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-160/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2031. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо 
и други ДОО Скопје, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и кон-

салтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со се-
диште на ул. „Леринска“ бр.48-а, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со планирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова 
Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за инженеринг, марке-

тинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Леринска“  бр.48-а, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-124 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ГЕНЧЕВ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W) 
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- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.316 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со 
планирана моќност од 49,75 kW и со локација на 
КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-161/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2032. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија и 
услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, за издавање на привремено решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕ-
МИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште 

на ул. „Железничка“ бр.40/6, Скопје, му се издава ре-
шение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „Фотонапонски систем за производство 
на електрична енергија, Говрлево, Општина Сопиште“ 
со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на 
КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, КО Говрлево, Општина Со-
пиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија и услуги на големо 
и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. „Железничка“ бр.40/6, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-125 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Фотонапонски систем за производство 
на електрична енергија, Говрлево, Општина Сопиште“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, КО Говрлево, Општина Со-
пиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (216 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 69.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Фотонапонски 
систем за производство на електрична енергија, Говр-
лево, Општина Сопиште“ со планирана моќност од 
49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, 
КО Говрлево, Општина Сопиште, треба да биде пуште-
на во употреба во рокот утврден во став 2 на ова реше-
ние. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-164/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2033. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на соларна енергија, монтажа на соларни 
системи, трговија и услуги МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ из-
воз-увоз с.Сопиште, Сопиште, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на соларна енер-

гија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги 
МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопи-
ште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 
до 50 kW“ со планирана моќност од 49,92 kW и со ло-
кација на КП. 840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина 
Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на со-

ларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија 
и услуги МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопи-
ште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, 
Сопиште 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-126 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.380 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала до 50 kW“ со планирана моќност од 49,92 
kW и со локација на КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, 
Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 

согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-170/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2034. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, за 
издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН 

ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, 
бр.24, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW - 1“ со планирана моќност 
од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, 
Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и услу-

ги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. 
„Скупи 5А“, бр.24, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-127 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 1“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.379 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 
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3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала до 50 kW - 1“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Оп-
штина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-171/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2035. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, за 
издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1.На Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН 

ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, 
бр.24, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW - 2“ со планирана моќност 
од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, 
Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и услу-

ги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. 
„Скупи 5А“, бр.24, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-128 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 2“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.379 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала до 50 kW - 2“ со планирана моќност од 
49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Оп-
штина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
донија го впишува носителот на ова решение и електро-
централата во Регистарот на повластени производители. 

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-172/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2036. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР 
МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за издавање на привре-
мено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија, услуги 

и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. „Самоилова“ бр.152, Скопје, му се изда-
ва решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 
100 kW“ со планирана моќност од 99,84 kW и со лока-
ција на КП.бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, 

услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скоп-
је, со седиште на ул. „Самоилова“ бр.152, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-129 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала до 100 kW“  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел  

- планирана моќност на електроцентралата: 99,84 
kW (416 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 140.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала до 100 kW“ со планирана моќност од 
99,84 kW и со локација на КП.бр.176/1, КО Визбегово, 
Општина Бутел, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
донија го впишува носителот на ова решение и електро-
централата во Регистарот на повластени производители. 

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-173/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2037. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО 
увоз-извоз Делчево, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за фотонапонската електроцен-
трала „СОЛАР 3“ со планирана моќност од 54,72 kW и 
со локација на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП 
бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комп-
лекс Пилана, Општина Делчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-130 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАР 3“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина 
Делчево 

- планирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ со 
планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП 
бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина 
Делчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
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водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-175/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2038. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО 
увоз-извоз Делчево, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за фотонапонската електроцен-
трала „СОЛАР 2“ со планирана моќност од 54,72 kW и 
со локација на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП 
бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комп-
лекс Пилана, Општина Делчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-131 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАР 2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина 
Делчево 

- планирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ со 
планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП 
бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина 
Делчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-176/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2039. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-
је, за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ 
бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
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ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева 
електроцентрала 1782“ со планирана моќност од 124,8 
kW и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, 
КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„Дренак“ бр.30, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-132 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Со-
ње, Општина Сопиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 124,8 
kW (520 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 164.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева еле-
ктроцентрала 1782“ со планирана моќност од 124,8 kW 
и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, 
КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-177/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2040. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИ-
СТЕМС ДООЕЛ Валандово, за издавање на привреме-
но решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со 
седиште на ул. „Никола Карев“ бр.12, Валандово, му се 
издава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ 
со планирана моќност од 962,36 kW и со локација на 
ул. Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/43, 
ГП 2-6, КО Раброво, Општина Валандово. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ 
Валандово, со седиште на ул. „Никола Карев“, бр.12, 
Валандово 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-134 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/43, ГП 
2-6, КО Раброво, Општина Валандово 

- планирана моќност на електроцентралата: 962,36 
kW (3928 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.335.681 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со планирана моќност од 962,36 
kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 
бб, на КП.бр.643/43, ГП 2-6, КО Раброво, Општина Ва-
ландово, треба да биде пуштена во употреба во рокот 
утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-184/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2041. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕ-
ДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, за издавање 
на привремено решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Ва-
ландово, со седиште на ул. „29-ти Ноември“, бр.7, Ва-
ландово, му се издава решение за стекнување на при-
времен статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ 
МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со планирана моќност од 
926,1 kW и со локација на ул. Индустриска зона Рабро-
во, бр. бб, на КП.бр.643/16, ГП 2-5, КО Раброво, Оп-
штина Валандово. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ 
ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. „29-ти Ноем-
ври“, бр.7, Валандово 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-135 

- назив на електроцентралата: фотонапонска електро-
централа „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/16, ГП 
2-5, КО Раброво, Општина Валандово 

- планирана моќност на електроцентралата: 926,1 
kW (3780 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.284.500 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ 
МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со планирана моќност од 
926,1 kW и со локација на ул. Индустриска зона Рабро-
во, бр. бб, на КП.бр.643/16, ГП 2-5, КО Раброво, Оп-
штина Валандово, треба да биде пуштена во употреба 
во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-185/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2042. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-
извоз ДОО Битола, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на 
ул. „Климент Охридски“, бр. Комплекс/Пелагонка 2 - 
лам2/1, Битола, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со планирана моќност од 998,76 kW 
и со локација на КП бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај 
чешма“, КО Лисолај, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, 
со седиште на ул. „Климент Охридски“, бр. Комп-
лекс/Пелагонка 2 - лам2/1, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-136 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај чешма“, КО Лисо-
лај, Општина Битола 

- планирана моќност на електроцентралата: 998,76 
kW (4872 панели со моќност на панел од 205 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.368.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со планирана моќност од 998,76 kW 
и со локација на КП бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај 
чешма“, КО Лисолај, Општина Битола, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-186/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2043. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДОО Скопје, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седи-
ште на  ул. „Ратко Митровиќ“, бр. 143, Скопје, му се 
издава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „Откупен пункт со фотонапон-
ска централа“ со планирана моќност од 45,36 kW и со 
локација на КП бр. 4631, м.в. Село, КО Конче, Општи-
на Конче. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, 
со седиште на  ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 143, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-137 

- назив на електроцентралата: фотонапонска електро-
централа „Откупен пункт со фотонапонска централа“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 4631, м.в. Село, КО Конче, Општина Конче 

- планирана моќност на електроцентралата: 45,36 
kW (378 панели со моќност на панел од 120 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 79.650 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „Откупен 
пункт со фотонапонска централа“ со планирана моќ-
ност од 45,36 kW и со локација на КП бр. 4631, м.в. Се-
ло, КО Конче, Општина Конче, треба да биде пуштена 
во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-194/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2044. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги МАНА-
СКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, за издавање на привреме-
но решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, промет 

и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на булевар АВНОЈ, бр. 64-3/7, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „МАНАСКОВ-1“ со планирана моќ-
ност од 49,115 kW и со локација на КП бр. 258, КО Ба-
рово, Општина Сопиште. 

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

тво, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на булевар АВНОЈ, бр. 64-3/7, 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-138 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „МАНАСКОВ-1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 258, КО Барово, Општина Сопиште 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,115 
kW (209 панели со моќност на панел од 235 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 66.412 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „МАНАСКОВ-
1“ со планирана моќност од 49,115 kW и со локација на 
КП бр. 258, КО Барово, Општина Сопиште, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-202/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2045. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-139 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-211/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2046. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-140 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
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10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-212/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2047. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-141 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-213/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2048. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.4“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-142 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.4“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-214/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2049. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.5“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-143 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.5“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
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10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-215/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2050. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.6“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-144 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.6“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општи-
на Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во ро-
кот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-216/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2051. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 
1.7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација 
на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Општина 
Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-145 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста,  КО Белчишта, Оп-
штина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-217/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2052. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и дистрибуција на електрична енергија 
КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција на 

електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седи-
ште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фотона-
понската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со пла-
нирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 
1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 
26Б/3-14, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-146 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца 

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 65.865 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ 
ГП 1.8“ со планирана моќност од 49,92 kW и со лока-
ција на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општи-
на Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во ро-
кот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
донија го впишува носителот на ова решение и електро-
централата во Регистарот на повластени производители. 

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-218/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2053. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, за издавање на привремено решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на 
ул. ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ со планирана моќност 
од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Кру-
пиште, Општина Карбинци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седи-
ште на ул. ул. „Митко Недев-В’ниќ“ бр.10, Штип 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-147 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци 

- планирана моќност на електроцентралата: 999,58 
kW (4346 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.155.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ 
со планирана моќност од 999,58 kW и со локација на 
КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-224/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2054. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО 
увоз-извоз Штип, за издавање на привремено решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на 
ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип, му се издава реше-
ние за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
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обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со планирана моќност 
од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Кру-
пиште, Општина Карбинци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со 
седиште на ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-148 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци 

- планирана моќност на електроцентралата: 999,58 
kW (4346 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.155.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локаци-
ја на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбин-
ци, треба да биде пуштена во употреба во рокот утвр-
ден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
УП1 Бр. 08-225/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2055. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплатата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална 
политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2013 година, во однос на месец април 2013 година, е 
пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец мај 2013 година, 
во однос на месец април 2013 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплатата на платите 
во Република Македонија, ја вршат на нивото на право-
то утврдено за претходниот месец. 

 
                                                                Министер, 
                                                          Диме Спасов, с.р. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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