
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                          contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1638. Уредба за минималните технички 

стандарди и услови во поглед на 
опремата (хардверот), како и фун-
кционалноста на електронскиот 
систем за пријавување и евиденција 
на обврските....................................... 4 

1639. Одлука за отповикување на член 
на Надзорниот одбор на Друштво 
за изградба, управување и издавање 
на повеќенаменска сала Борис Трај-
ковски ДООЕЛ Скопје...................... 5 

1640. Одлука за давање согласност за да-
вање под долготраен закуп градеж-
но земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија по пат на непос-
редна спогодба на Друштвото за 
производство на електрична енер-
гија Актуел енерџи груп ДОО 
Скопје.................................................. 5 

1641.  Одлука за  одземање на  одобре-
ние  за основање на Приватна уста-
нова за деца  –  Центар за ран детски 
развој  „Волшебно сонце“ - Битола.... 5 

1642. Одлука за давање согласност за 
склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба....................................... 6 

  Стр. 
1643. Одлука за давање согласност за 

склучување на договор за закуп на 
земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба ........................................  6 

1644. Одлука за престанок на важење на 
Одлуката за давање на согласност 
за трајна пренамена на земјоделско 
во градежно земјиште за изработка 
на локална урбанистичка планска 
документација за изградба на Б-2 
големи трговски единици КО Кава-
дарци 2, Општина Кавадарци........... 7 

1645. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
со намена Б3-големи угостителски 
единици и Д3-спорт и рекреација 
КО Доброште - вон г.р. Општина 
Теарце................................................. 7 

1646. Одлука за испраќање на припадни-
ци на Армијата на Република Маке-
донија за учество во вежбовната ак-
тивност „CWIX 2018“, во Републи-
ка Полска............................................ 7 

1647. Решение за разрешување од долж-
носта в.д. директор на Државниот 
девизен инспекторат.......................... 7 

Број 87 14 мај 2018, понеделник година LXXIV 



 Стр. 2 - Бр. 87                                                                                             14 мај 2018 
 

  Стр. 
1648. Решение за разрешување од долж-

носта член на Управниот одбор на 
ЈП за берзанско работење Агро-
Берза со П.О. Скопје.......................... 8 

1649. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП за берзанско 
работење Агро-Берза со П.О. 
Скопје.................................................. 8 

1650. Решение за разрешување од долж-
носта член на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансис-
кото работење на ЈП за државни па-
тишта...................................................  8 

1651. Решение за разрешување член– прет-
ставник на основачот на Училишниот 
одбор на Посебното основно училиш-
те „Иднина“ – Скопје............................... 8 

1652. Решение за разрешување од долж-
носта членови на Управниот одбор 
на ЈП Македонска радиодифузија-
Скопје.................................................. 8 

1653. Решение за недавање согласност на 
Одлуката за избор на директор на 
Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија……………….. 8 

1654. Решение за именување член на 
Управниот одбор - претставник од 
Советот на општината на ЈУ Центар 
за социјална работа Демир Хисар......... 9 

1655. Решение за именување в.д. дирек-
тор на Државниот девизен инспек-
торат.................................................... 9 

1656. Решение за именување директор на 
Бирото за судски вештачења............ 9 

1657. Решение за именување директор на 
Управата за водење на матичните 
книги................................................... 9 

1658. Решение за именување директор на 
Бирото за јавни набавки....................  9 

1659. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Казнено попра-
вен дом Идризово со отворено од-
деление во Велес................................ 10 

1660. Решение за именување заменик на 
директорот на КПУ Затвор Кумано-
во со Отворено одделение во Крива 
Паланка............................................... 10 

1661. Решение за именување директор на 
КПУ Затвор Тетово............................ 10 

1662. Решение за именување директор на 
Агенцијата за странски инвестиции 
и промоција на извозот на Републи-
ка Македонија................................... 10 

1663. Решение за именување директор на 
Агенцијата за потикнување на раз-
војот на земјоделството - Битола 10 

1664. Решение за именување директор на  
КПУ Казнено поправен дом од от-
ворен вид Струга .................................  10 

1665. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на  ЈЗУ Клиничка бол-
ница-Тетово........................................  11 

1666. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Д-р Хаим Абраванел“ – Битола...... 11 

  Стр. 
1667. Решение за разрешување членови 

на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом - Дебар......................................... 11 

1668. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Гостивар.............................................. 11 

1669. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Куманово“- Куманово..................... 11 

1670. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Струга................................................. 12 

1671. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом 
„Железничар“- Скопје....................... 12 

1672. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Скопје.................................................. 12 

1673. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Кичево................................................. 12 

1674. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом „д-р Русе Бошковски“ - Рос-
туше..................................................... 12 

1675. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Битола.................................. 13 

1676. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Куманово............................. 13 

1677. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Центар за јав-
но здравје - Скопје............................. 13 

1678. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за јавно 
здравје на Република Македонија.... 13 

1679. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница 
„Куманово“ - Куманово.................... 14 

1680. Рeшение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Охрид.................................................. 14 

1681. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Гостивар.............................................. 14 

1682. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Струга................................................. 14 

1683. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална бол-
ница за ортопедија и трауматологи-
ја „Св Еразмо“ – Охрид..................... 14 



14 мај 2018  Бр. 87 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 
1684. Решение за разрешување член на 

Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Специјална бол-
ница за белодробни заболувања и 
туберкулоза „Лешок“........................  15 

1685. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Клиничка болни-
ца „д-р Трифун Пановски“ - Битола 15 

1686. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за нефроло-
гија - Струга....................................... 15 

1687. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација 
на  кардиоваскуларни заболувања - 
Охрид.................................................. 15 

1688. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Институт за бе-
лодробни заболувања кај децата – 
„Козле“- Скопје.................................. 15 

1689. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на  ЈЗУ Институт за 
трансфузиона медицина на Репуб-
лика Македонија................................  16 

1690. Рeшение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хирургија на лице, вили-
ци и врат - максилофацијална хи-
рургија - Скопје..................................  16 

1691. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ – Скопје................. 16 

1692. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиотерапија и онколо-
гија - Скопје........................................ 16 

1693. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за клиничка биохемија - 
Скопје.................................................. 17 

1694. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија – Скопје..... 17 

1695. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гастроентерохепатоло-
гија - Скопје........................................ 17 

1696. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пулмологија и алерголо-
гија - Скопје........................................ 17 

1697. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија – Скопје.. 17 

  Стр. 
1698. Решение за разрешување член на 

Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија – Скопје.... 18 

1699. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за токсикологија – Скопје.. 18 

1700. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детски болести – Скопје 18 

1701. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби – Скопје............. 18 

1702. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дерматологија – Скопје.. 18 

1703. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврологија – Скопје...... 19 

1704. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за урологија – Скопје.......... 19 

1705. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за неврохирургија – Скопје 19 

1706. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за дигестивна хирургија - 
Скопје.................................................. 19 

1707. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна 
хирургија- Скопје.............................. 20 

1708. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија – Скопје.................. 20 

1709. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом - Тетово........................................ 20 

1710. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Центар за јав-
но здравје - Тетово............................. 20 

1711. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Психијатриска 
болница – Скопје............................... 20 

1712. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања и туберку-
лоза - Скопје....................................... 21 

1713. Решение за разрешување членови 
на Управниот одбор - претставници 
на основачот на  ЈЗУ Завод за физи-
кална медицина и рехабилитација – 
Скопје.................................................. 21 



 Стр. 4 - Бр. 87                                                                                             14 мај 2018 
 

  Стр. 
1714. Решение за разрешување членови 

на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за ендокринологија, 
дијебетес и метаболички нарушува-
ња - Скопје.......................................... 21 

1715. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетски 
институт за позитронско – емисио-
на томографија................................... 21 

1716. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за државна кардиохирур-
гија– Скопје........................................ 22 

1717. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за уво нос и грло- Скопје 22 

1718. Решение за разрешување член на 
Управниот одбор - претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за детска хирургија - 
Скопје.................................................. 22 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1638. 
Врз основа на член 8 од Законот за пријавување и 

евидентирање на обврски („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И 
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕ-
РОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ЕЛЕК-

ТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ 

 
Член 1 

Co оваа уредба се пропишуваат техничките стан-
дарди и услови во поглед на опремата (хардверот), ка-
ко и функционалноста на Електронскиoт систем за 
пријавување и евиденција на обврските. 

 
Член 2 

Електронскиoт систем за пријавување и евиденција 
на обврските кој функционира како централна веб ап-
ликација, потребно е да ги исполнува следните мини-
мални технички стандарди и услови и да има: 

1. Најмалку два сервери со минимални карактерис-
тики; 

- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на про-
цесор; 

- 16 GB RAM меморија; 
- хард диск од 500 GB во RAID технологија; 
- Мрежен контролер; 
- Графичка карта со VGA излез; 
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, монитор; 
2. Два уреди за непрекинато напојување со елек-

трична енергија UPS (Uninterruptible Power Supply) од 
најмалку 750 вати (Watt); 

3. Мрежен уред за поврзување на целиот систем; 
4. Оперативен  систем  кој  обезбедува  работна  

платформа  за  функционирање  на Електронскиoт сис-
тем за пријавување и евиденција на обврските; 
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1722. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија.............. 25 

1723. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ... 27 

1724. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија.... 29 

1725. Одлука за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија....  32 

1726. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата........ 34 

 Огласен дел....................................... 1-60 
 
 
5. Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува 

сите функции во позадина, а кои се потребни да фун-
кционира Електронскиoт систем за пријавување и еви-
денција на обврските; 

6. База на податоци за нормално функционирање на 
Електронскиoт систем за пријавување и евиденција на 
обврските каде што ќе се складираат податоците и ќе 
се чуваат безбедни; 

7. Уред за креирање на заштитна копија (Backup) за 
базите со податоци и 

8. Изнајмена симетрична интернет линија со зага-
рантирана брзина од 10 Mbit/s брзина на симнување 
(download) и 10 Mbit/s (upload) и загарантирана достап-
ност до интернет од 99.5 % од времето. 

 
Член З 

Просторијата во која се инсталирани серверите се 
заштитува од ризиците во опкружувањето, преку при-
мена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот 
од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 
пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-
тромагнетно зрачење. 

 
Член 4 

Серверите и софтверската програма се заштитуваат 
преку: 

- поставување на огнени ѕидови (firewall) за зашти-
та на внатрешните сегменти од надворешен пристап, 
кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат 
пристап и отворена порта која не е потребна за фун-
кционирање на Електронскиoт систем за пријавување и 
евиденција на обврските;  

- вграден безбедносен серверски сертификат за заш-
тита на електронската комуникација и 

- систем за заштита од штетни софтверски програ-
ми кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на 
штетни софтверски програми и кој врши проверка по-
ради откривање и оневозможување за дејствување на 
штетни софтверски програми при секој прием на пода-
тоците во Електронскиoт систем за пријавување и еви-
денција на обврските. 
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Член 5 
Министерството за финансии обезбедува кориснич-

ка поддршка на корисниците на Електронскиoт систем 
за пријавување и евиденција на обврските. 

На веб- порталот на Електронскиoт систем за прија-
вување и евиденција на обврските се објавува корис-
ничкото упатство за пријавување и евиденција на об-
врските. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 44-4787/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1639. 

Врз основа на член 215, став 1, алинеја 3 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016 и 64/2018), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 2 мај 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИ-
ОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРА-

ВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА 
САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. Арлинда Меметај се отповикува од должноста 

член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, уп-
равување и издавање на повеќенаменска сала Борис 
Трајковски ДООЕЛ Скопје. 

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

 
Бр. 24-4885/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1640. 
Врз основа на член 15 став  (5) и  член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
со непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија Актуел енерџи 
груп ДОО Скопје, (ЕМБС: 6974554), со седиште во 
Скопје, ул. „1632“ бр.46 Скопје - Општина Гази Баба, 
за градежно земјиште со вкупна површина од 2205 м2 
и тоа:  

Градежна парцела бр.1.1 
- КП бр.481/9, м.в.Чавдарка, КО Конско, култура 

ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
937 м2, запишана во Имотен лист бр.806, сопственост 
на Република Македонија; 

 
Градежна парцела бр.1.2 
- КП бр.481/26, м.в.Чавдарка, КО Конско, култура 

ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
139 м2, запишана во Имотен лист бр.806, сопственост 
на Република Македонија; 

 
Градежна парцела бр.1.3 
- КП бр. 436/14, м.в.Повлите, КО Конско, култура 

ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
96 м2, запишана во Имотен лист бр.1, сопственост на 
Република Македонија и 

 
Градежна парцела бр.1.4 
- КП бр.436/2, м.в.Повлите, КО Конско, култура 

ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
153 м2, запишана во Имотен лист бр.1, сопственост на 
Република Македонија; 

- КП бр.485/53, м.в.Зољет, рид КО Конско, култура 
ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
765 м2, запишано во Имотен лист бр.1, сопственост на 
Република Македонија и 

- КП бр.462/3, м.в.Пољани, КО Конско, култура 
ГНЗ (градежно неизградено земјиште) со површина од 
115 м2, запишано во Имотен лист бр.9, сопственост на 
Република Македонија, за изградба на мала хидроелек-
трична централа и придружни објекти на река „Кон-
ска“, Општина Гевгелија, согласно Извод од Проект за 
инфраструктура за линиска инфраструктурна градба – 
мала хидроелектрична централа Конска, со реф.бр.184 
и придружни објекти, бр.11-243/2 од 14.2.2018 година. 

 
Член 2 

 Оваа одлука да ја спроведе општина Гевгелија сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за Општина Гевгелија бр. 51-5084/1 од 28.9.2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/2011).  

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3231/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1641. 

Врз основа на член 111, алинеја 2 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 
година,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА  ОДЗЕМАЊЕ НА  ОДОБРЕНИЕ  ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА  –  ЦЕНТАР 
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ  „ВОЛШЕБНО СОНЦЕ“  

- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одзема  одобрението за основање 

на приватна установа за деца – Центар за ран детски 
развој ,,Волшебно сонце” – Битола, со седиште на ул. 
,,Леринска” бр. 43, дадено со Одлука за давање одобре-
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ние за основање на приватна установа за деца – Центар 
за ран детски развој „Волшебно сонце“ -  Битола, бр. 
42-4432/1 од 14 јуни 2016 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 115/16). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-4294/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1642. 

Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за зем-
јоделското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА   ДОГОВОР   ЗА  ЗАКУП  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштво за производство, транспорт, 
трговија и услуги „ТЕМОВ ФРУИТ“ ДООЕЛ, Кава-
дарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина 
од 18ха 09ар 64м2 и тоа: КП бр.2452, во место викано 
Дуќена, катастарска култура инт.лозје,  катастарска 
класа 3, со површина од 7909м2, КП бр.2453, во место 
викано Дуќена, катастарска култура инт.лозје,  катас-
тарска класа 3, со површина од 10256м2, КП бр.2454, 
во место викано Дуќена, катастарска култура инт.лозје,  
катастарска класа 3, со површина од 1998м2, КП 
бр.2456, во место викано Дуќена, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 3, со површина од 18465м2, 
КП бр.2457, во место викано Дуќена, катастарска кул-
тура инт.лозје,  катастарска класа 3, со површина од 
16514м2, КП бр.2458, во место викано Дуќена, катас-
тарска култура инт.лозје,  катастарска класа 3, со пов-
ршина од 18624м2, КП бр.2459, во место викано Ду-
ќена, катастарска култура инт.лозје,  катастарска класа 
3, со површина од 4173м2, КП бр.2463, во место вика-
но Дуќена, катастарска култура лозја, катастарска кла-
са 3, со површина од 20431м2,  КП бр.2193/1, во место 
викано Кошариште, катастарска култура лозја,  катас-
тарска класа 3, со површина од 11030м2, КП бр.2194/2, 
во место викано Кошариште, катастарска култура 
лозја, катастарска класа 3, со површина од 4575м2, КП 
бр. 2325/2, во место викано Кошариште, катастарска 
култура инт.лозје, катастарска класа 3, со површина од 
2131м2, КП бр.2325/3, во место викано Кошариште, ка-
тастарска култура инт.лозје, катастарска класа 3, со 
површина од 21м2, КП бр.2327/2, во место викано Ко-
шариште, катастарска култура инт.лозје,  катастарска 
класа 3, со површина од 175м2,  КП бр.2328/1, во место 
викано Кошариште, катастарска култура инт.лозје, ка-
тастарска класа 3, со површина од 26069м2, КП 
бр.2329/1, во место викано Кошариште, катастарска 
култура инт.лозје,  катастарска класа 3, со површина од 
6479м2,   КП бр.2464/1, во место викано Дуќена, катас-
тарска култура лозја, катастарска класа 3, со површина 
од 14282м2, КП бр.2466/1, во место викано Дуќена, ка-
тастарска култура лозја,  катастарска класа 3, со пов-
ршина од 14478м2, КП бр.3197/3, во место викано Кра-
варство, катастарска култура лозја,  катастарска класа 
3, со површина од 1942м2, КП бр.3206/4, во место ви-

кано Кошариште, катастарска култура лозја, катастар-
ска класа 3, со површина од 708 м2 и  КП бр.3206/6, во 
место викано Кошариште, катастарска култура лозја,  
катастарска класа 3, со површина од 704 м2, запишани 
во Имотен лист бр.1472 за КО Сопот. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Договорот за  закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 26.12.2035 година.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-4296/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1643. 

Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за зем-
јоделското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Никола Милков ул.Партизанска бр.2 
Росоман, на земјоделското земјиште со вкупна пов-
ршина од 1ха 64ар 65м2 и тоа: КПбр.1166/1 дел, во 
место викано Гогово Јајце, катастарска култура овош-
тарник, катастарска класа 3, со површина од 9917м2 и  
КП бр.1174/1 дел, во место викано Гогово Јајце, катас-
тарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со 
површина од 6647м2, запишани во Имотен лист бр.85 
за КО Паликура. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 25.3.2045 година.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-4300/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1644. 
Врз основа на член 49-а, став 5 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.5.2018 го-
дина, донесе 

                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Б-2 ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИ-
НИЦИ КО КАВАДАРЦИ 2, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

  
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на согласност за трајна пренамена на земјоделско 
во градежно земјиште за изработка на Локална урба-
нистичка планска документација за изградба на Б-2 го-
леми трговски единици КО Кавадарци 2, општина Ка-
вадарци бр.41-10499/1-13 од 14.01.2014 година (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.10/14). 

                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-4442/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1645. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  8.5.2018 
година, донесе 

                                                                                
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОС-
ТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ И Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИ-
ЈА КО ДОБРОШТЕ - ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски 
единици и Д3-спорт и рекреација КО Доброште-вон 
г.р., општина Теарце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
Бр. 44-4992/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1646. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.5.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „CWIX 2018“, 
ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

 
1. За учество во вежбовната активност „CWIX 

2018“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), 
која ќе се одржи во Република Полска во периодот од 
4-23 јуни 2018 година, се испраќаат 5 (пет) припадници 
на Армијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневниците за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-5027/1 Претседател на Владата 

8 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1647. 

Врз основа на член 4, став 1 од Законот за девизна 
инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.89/2004, 24/2011, 43/2014 и 112/2014), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Максуд Али се разрешува од должноста вршител 

на должноста директор на Државниот девизен инспек-
торат, орган во состав на Министерството за финансии, 
на негово барање. 

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

 
Бр. 24-4763/2 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1648. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБО-

ТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ 
  
1. Дритон Саити се разрешува од должноста  член 

на Управниот одбор на Јавно претпријатие за берзан-
ско работење Агро-Берза со П.О. Скопје. 

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

 
Бр. 24-4880/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1649. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО П.О. 

СКОПЈЕ 
  
1. Исен Зекири се разрешува од должноста член на 

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финан-
сиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-
Берза со П.О. Скопје. 

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

 
Бр. 24-4881/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1650. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА  

ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
  
1. Горан Герасимовски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавно Претпријатие за 
државни патишта. 

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

 
Бр. 24-4882/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1651. 
Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 ) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН– ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 
ПОСЕБНОТО ОСНОВНО  УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ 

– СКОПЈЕ 
 
1. Халил Минуш се разрешува од должноста член 

на Училишниот одбор - претставник на основачот на 
Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје. 

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

 
Бр. 24-4884/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1652. 
Врз основа на член 10 од Закон за основање на ЈП 

Македонска радиодифузија, („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 2 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавно претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје 
се разрешуваат: 

- Златко Кафиловски 
- Бујар Бајрами 
- Теута Ариф. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4886/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1653. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за акреди-

тација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија не дава сог-

ласност на Одлуката на Советот на Институтот за акре-
дитација на Република Македонија, бр. 02-277/6 од 19 
април 2018 година, со која за директор на Институтот е 
избран д-р Трпе Ристоски, досегашен в.д. директор на 
Институтот. 

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

 
Бр. 24-4887/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1654. 
Врз основа на член 100, став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА 
НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕМИР 

ХИСАР 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Центар за социјална работа 
Демир Хисар, се именува Ана Митрејчевска. 

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

 
Бр. 24-4888/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1655. 
Врз основа на член 4, став 1 од Законот за девизна 

инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.89/2004, 24/2011, 43/2014 и 112/2014), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВ-
НИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

девизен инспекторат, орган во состав на Министер-
ството за финансии, се именува Неваип Исмаил. 

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

 
Бр. 24-4889/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1656. 
Врз основа на член 43-ѓ од Законот за вештачење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015, 
192/2015  и 64/2018), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 
СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. За директор на Бирото за судски вештачења ор-

ган во состав на Министерството за правда, се именува 
Валдет Џафери, досегашен в.д. директор на Бирото. 

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

 
Бр. 24-4899/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1657. 
Врз основа на член 2-a од Законот за матичната 

евиденција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013, 
43/2014, 148/2015, 27/2016 и 64/2018), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 
1. За директор на Управата за водење на матичните 

книги, орган во состав на Министерството за правда, се 
именува Бујар Дардхишта, досегашен в.д. директор на 
Управата. 

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

 
Бр. 24-4900/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1658. 
Врз основа на член 13 од Законот за јавните набав-

ки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 
148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 
78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. За директор на Бирото за јавни набавки, орган во 

состав на Министерството за финансии се именува 
Бардул Насуфи, досегашен в.д. директор на Бирото. 

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

 
Бр. 24-4901/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1659. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 2 
мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КПУ КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За заменик на директорот на КПУ Казнено 

поправен дом Идризово со отворено одделение во Ве-
лес, се именува Феми Јонузи, досегашен в.д. заменик 
на директорот на Установата. 

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

 
Бр. 24-4902/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1660. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 2 
мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Кума-

ново со Отворено одделение во Крива Паланка се име-
нува Мевљан Џемаили, досегашен в.д. заменик на ди-
ректорот на Установата. 

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

 
Бр. 24-4903/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1661. 
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР 
ТЕТОВО 

 
1. За директор на КПУ Затвор Тетово се именува 

Мурат Рамадани, досегашен в.д. директор на Устано-
вата. 

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

 
Бр. 24-4905/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1662. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 
64/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА 
НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За директор на Агенцијата за странски инвести-

ции и промоција на извозот на Република Македонија 
се именува Вулнет Адеми, досегашен в.д. директор на 
Агенцијата.            

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

 
Бр. 24-4906/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1663. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање на 

Агенција за потикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/1998, 43/2014 и 64/2018), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 2 мај 2018 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ПОТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 
 
1. За директор на Агенцијата за потикнување на 

развојот на земјоделството - Битола, се именува Елга-
фар Јусуфи, досегашен в.д. директор на Агенцијата. 

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

 
Бр. 24-4907/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1664. 
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО 
ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

 
1. За директор на КПУ Казнено поправен дом од от-

ворен вид Струга се именува Арменд Шаќири, досега-
шен в.д. директор на Установата. 

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

 
Бр. 24-4909/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1665. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈЗУ 

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ТЕТОВО 
 
1. Агрон Палоши се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиничка болница - Тетово. 

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

 
Бр. 24-4910/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1666. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р ХАИМ АБРАВАНЕЛ“ – 

БИТОЛА 
 
1. Лирим Селими се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ – Битола. 

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

 
Бр. 24-4911/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1667. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕБАР 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Дебар, се разрешуваат: 

- Бајрам Ѓулиоски 
- Зеќир Јакупоски 
- Мирајет Тела.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4912/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1668. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР 
 
1. Афрдита Хамза се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Гостивар. 

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

 
Бр. 24-4913/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1669. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“- КУМАНОВО 

 
1. Едита Рамизи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Куманово“ – Куманово. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4914/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1670. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУГА 
 
1. Асим Далипи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Струга. 

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

 
Бр. 24-4917/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1671. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ - СКОПЈЕ 

 
1. Бурбуќе Имами се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Железничар“ – Скопје. 

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

 
Бр. 24-4918/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1672. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ 
 
1. Амир Салахи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Скопје. 

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

 
Бр. 24-4919/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1673. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КИЧЕВО 
 
1. Мирије Зендељи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом – Кичево. 

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

 
Бр. 24-4920/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1674. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ“  

- РОСТУШЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р 
Русе Бошковски“ - Ростуше, се разрешуваат: 

- Фадил Шабани 
- Арбен Мирто. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4921/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1675. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА 
 
1. Хабиб Рушани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје – Битола. 

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

 
Бр. 24-4922/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1676. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КУМАНОВО 
 
1. Орхан Реџепи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје – Куманово. 

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

 
Бр. 24-4923/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1677. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Скопје, се разрешуваат: 

- Себајете Ахмети 
- Мимоза Аслани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4924/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1678. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Фадил Цана се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за јавно здравје на Република Македонија. 

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

 
Бр. 24-4925/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1679. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ОПШТА БОЛНИЦА „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО 
 
1. Бедри Ислами се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница „Куманово“- Куманово. 

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

 
Бр. 24-4926/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1680. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД 
 
1. Рилинд Жаку се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница – Охрид. 

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

 
Бр. 24-4927/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1681. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 
 
1. Џелил Бајрами се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница – Гостивар. 

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

 
Бр. 24-4928/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1682. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА 
 
1. Сефедин Амити се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница – Струга. 

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

 
Бр. 24-4930/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1683. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И 
ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ ЕРАЗМО“ - ОХРИД 
 
1. Милот Ризвани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Специјална болница за ортопедија и трауматологија 
„Св Еразмо“ – Охрид. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4935/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1684. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗА-

БОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЛЕШОК“ 
 
1. Нурије Бајрами се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Специјална болница за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Лешок“. 

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

 
Бр. 24-4936/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1685. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ 

- БИТОЛА 
 
1. Енвер Садику се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ – Битола. 

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

 
Бр. 24-4937/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1686. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 
 
1. Едип Шеи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Завод за нефрологија – Струга. 

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

 
Бр. 24-4938/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1687. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА НА  КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗА-

БОЛУВАЊА - ОХРИД 
 
1. Шпенд Џумкар се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на  
кардиоваскуларни заболувања – Охрид. 

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

 
Бр. 24-4939/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1688. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА 

КАЈ ДЕЦАТА – „КОЗЛЕ“- СКОПЈЕ 
 
1. Динна Емра се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за белодробни заболувања кај децата – 
„Козле“ - Скопје. 

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

 
Бр. 24-4940/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1689. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈЗУ 
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Газменд Амзаи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за трансфузиона медицина на Република Ма-
кедонија. 

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

 
Бр. 24-4941/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1690. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈА НА 
ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ  И ВРАТ - МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА  

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Флорент Бафтијари се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, 
вилици и врат - максилофацијална хирургија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4942/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1691. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2-
014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ  

„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Јусуф Вејсели се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ – Скопје. 

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

 
Бр. 24-4943/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1692. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И  

ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Блета Рама се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија 
– Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4944/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1693. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА  

БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Висар Мифтари се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за клиничка биохемија – 
Скопје. 

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

 
Бр.24 - 4945/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1694. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА -  СКОПЈЕ 

 
1. Блерим Адеми се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4946/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1695. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕН-

ТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Реџеп Емрулаи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – 
Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4947/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1696. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И 

АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Ирфан Амети се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија 
– Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4948/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1697. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1. Нагиб Зумбер се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24 - 4949/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1698. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1. Садула Усеини се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за хематологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4950/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1699. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА – 

СКОПЈЕ 
 
1. Мргим Шабани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4951/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1700. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ 
БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 

 
1. Беса Поцеста се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детски болести – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4952/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1701. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ 
БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 

 
1. Бесник Хамити се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за инфективни болести и фе-
брилни состојби – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4953/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1702. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1. Џошкун Керала се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4954/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1703. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Бејтула Камбери се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за неврологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4955/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1704. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. Садат Арифи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за урологија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4956/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1705. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1. Илир Шабани се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4957/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1706. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА 

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Јетмир Зибери се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – 
Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4958/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1707. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 2 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И  

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА- СКОПЈЕ 
 
1. Газменд Елези се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хи-
рургија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4959/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1708. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА 
И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Лирим Кадриу се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4960/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1709. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Те-
тово, се разрешуваат: 

- Бурим Зекири; 
- Илир Демири. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4962/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1710. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Тетово, се разрешуваат: 

- Малзим Камбери; 
- Самир Ракипи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4963/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1711. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска бол-
ница – Скопје,  се разрешуваат: 
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- Умер Невзат 

- Љуљјета Имери. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-4964/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1712. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 

196/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА  

И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на  ЈЗУ Институт за белод-

робни заболувања и туберкулоза – Скопје се разрешу-

ваат: 

- Ерол Рушуд; 

- Иса Муча. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-4965/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1713. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 

196/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА  
ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕ-

ХАБИЛИТАЦИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на  ЈЗУ Завод за физикална 
медицина и рехабилитација – Скопје се разрешуваат: 

- Селма Јашари; 
- Аријан Селмани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-4966/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1714. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОК-
РИНОЛОГИЈА, ДИЈЕБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ  

НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички 
нарушувања – Скопје, се разрешуваат: 

- Теута Усеини; 
- Илир Демири. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24 - 4967/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1715. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОНСКО – 

ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА 

 

1. Зејнула Адеми се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетски институт за позитронско – емисиона 

томографија – Скопје. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 - 4968/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1716. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА  

КАРДИОХИРУРГИЈА– СКОПЈЕ 

 

1. Хајбер Таравари се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за кардиохирургија – Скопје. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 - 4969/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1717. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 

17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 

139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 2 мај 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА  УВО НОС И ГРЛО - 

СКОПЈЕ 
 
1. Лирим Демири се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за уво нос и грло – Скопје. 

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

 
Бр. 24-4971/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1718. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 
17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 2 мај 2018 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-

ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА – 
СКОПЈЕ 

 
1. Илир Бела се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје. 

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

 
Бр. 24 - 4972/1 Заменик на претседателот 

2 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1719. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 97 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС 

 
1. Во решението за именување член на Управниот 

одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Ли-
сиче“-Велес бр.24-3983/1 од 3 април 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.66/2018), се врши исправка така што во точка 1 од 
решението наместо зборовите: „Славјанче Тасков“ тре-
ба да стои „Слаѓанче Тасков“. 
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2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-3983/3 Заменик на претседателот 

8 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
 
1720. 

Согласно член 9 став 1 од Законот за Судскиот со-
вет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015 и 
197/17), Претседателот на Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД РЕДОТ НА СУ-
ДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ 
СЕ  МНОЗИНСТВО  ВО  РЕПУБЛИКА    МАКЕДОНИЈА 

 
Изборот на член на Судскиот совет на Република 

Македонија ќе се изврши од редот на судиите во Ре-
публика Македонија припадници на заедниците кои не 
се мнозинство во Република Македонија. 

На огласот за избор на член  на Судскиот совет на 
Република Македонија од редот на судиите може да се 
пријави секој судија од подрачјето на цела  Република 
Македонија кој во моментот на објавувањето на огла-
сот врши судиска функција и е припадник на зедници-
те кои не се мнозинство во Република Македонија, а 
кој ги исполнува следните услови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж; 
- да има највисоки позитивни оцени во последните 

3 (три) години во вршењето на судиската функција да-
дени од страна на Советот, 

- да  ужива углед, да поседува интегритет за врше-

ње на функцијата член на Совет и да поседува социјал-

ни способности за вршење на судиската функција.  

Кандидатите за член на Судскиот совет на Републи-

ка Македонија од редот на судиите својата кандидату-

ра ја поднесуваат писмено до Советот.  Кон пријавата 

кандидатите поднесуваат: 

- потврда за судиски стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој; 

- оценка за резултатите во работењето за последни-

те 3 (три) години издадени од Советот; 

- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадени од Академијата за судии и јавни 

обвинители и 

- положен тест за интегритет и психолошки тест. 

Од страна на Судскиот совет на Република Македо-

нија ќе бидат спроведени психолошки тест и тест за 

интегритет за кандидатите кои ги немаат положено 

тестовите. По однос на термините за полагање на тес-

товите, кандидатите ќе бидат дополнително известени 

од Судскиот совет на Република Македонија. Трошо-

ците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за ин-

тегритет паѓаат на товар на кандидатите.  

Заинтересираните кандидати, кандидатурата со 
прилог документи да ги достават до Судскиот совет на 
Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на РМ“. 

 
Бр. 02-734/1 Судски совет на  

9 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1721. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 и 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на ли-
ценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 
12-11/18 од 16.03.2018  година на Друштвото за изград-
ба и управување со енергетски централи ГРИНСОЛАР 
ЈУГ ДОО Скопје, на седницата одржана на 10.05.2018 
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 изградба и управување со енер-

гетски централи ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје, се из-
дава  лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотонапонска елек-
троцентрала ФЕЦ “ГРИНСОЛАР ЈУГ”.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Ново Село. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната 
документација со кој овој енергетски објект 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 донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-11/18  

10 мај 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 



 Стр. 24 - Бр. 87                                                                                             14 мај 2018 
 

    Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за изградба и управување со енергетски 

централи ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје, со седиште 
на ул. Димитрие Чуповски бр.22А Скопје - Центар.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 322.01.1/18 
 
4. Единствен матичен број – 7235089 
 
5. Единствен даночен број – 4080017569110 
 
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 од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
7. 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 “ГРИН-
СОЛАР ЈУГ” на КП бр. 961, 962 963, 964 и 965 КО 
Смолари-Вон г.р. м.в. Кокорица, Сектор за катастар на 
недвижности Струмица, Општина Ново Село. 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и 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 вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

 

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, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 
енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
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.   

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 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 известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-

реден увид во целокупната документација, како и пристап 

во објектите, деловните простории, простори, инстала-

ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 

на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

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 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 преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем - ГРИНСОЛАР 

ЈУГ со планирана моќност до 650 kWp;  

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

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 

од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години; 

4. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – SS660P, 

- број на фотоволтаични модули - 2600 x 250, 

- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- моќност на модул: 250 Wp, 

- напон на модул: 29.70 V, 

- струја на модул: 8.43 A, 

- вкупна инсталирана моќност: 650 kWp; 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – PLATINUM 22000 TL стрингов – број на ин-

вертори - 28 

- номинални податоци на инвертор: 

- максимална моќнoст на инвертор: 28 х 20700 W; 

6. годишно сончево зрачење на таа локација - 1500  

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија 

936 MWh годишно. 

__________ 

1722. 

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, 164/13 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 189/16) и член 28 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по бара-

њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 

дејност трговија со електрична енергија УП1 бр.12-

12/18 од 22.03.2018 година на Друштвото за трговија и 

услуги ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД ДОО Скопје, на седница-

та одржана на 10.05.2018 година донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ 

ИНТ ТРЕЈД ДОО Скопје, се издава лиценца за вршење 

на енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија”, кој што е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-12/18  

10 мај 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

    

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД 

ДОО Скопје 
 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

10 мај 2018 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

10 мај 2028 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 321.11.1/18 

 

6. Единствен матичен број – 7258437 

 

7. Единствен даночен број – 4080018571380 

 

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

Правилата за пазар на електрична енергија. 
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети. 

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-
трична енергија, Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија како и Правилата за доделува-
ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-
гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач на 
потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, согласно 
Правилата за пазар на електрична енергија, како и за 
обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и ре-
гулираните услуги, согласно превземените обврски за 
потрошувачите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со 
Правилата за пазар на електрична енергија; 
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- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 

општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 

се однесуваат на вршење на дејноста трговија со елек-

трична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, животот 

и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

 

12. 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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 финансиско-

то и деловното работење во врска со вршењето на деј-

носта во претходната година (извештајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 

електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци 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;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност снабдување со електрична енергија; 

15. Обврска за овозможување на непосреден 
увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
16. Менување, продолжување, пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на ли-
ценцата 

Менување, продолжување, пренесување, престану-
вање, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се 
врши во согласност со одредбите од Законот за енерге-
тика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

__________ 
1723. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 и 
член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16), како и член 31 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 
33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, 
УП1 бр. 12-17/18 од 27.03.2018  година на Друштвото 
за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, на седницата од-
ржана на 10.05.2018 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 угостителство, трговија и услу-

ги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кума-
ново, се издава  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “МИТ ГРУП СОЛАР”.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Куманово. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната 
документација со кој овој енергетски објект се става во 
употреба.  
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4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

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

 
УП1 Бр. 12-17/18  

10 мај 2018 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. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ 

ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со се-
диште на ул. Железничка бр.50, Куманово 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 324.01.1/18 
 
4. Единствен матичен број – 7038615 
 
5. Единствен даночен број – 4017015527905 
 
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 од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
7. 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 “МИТ 
ГРУП СОЛАР” на КП бр. 22693/1 КО Куманово м.в. 
Влашки рид, Сектор за катастар на недвижности Кума-
ново. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и 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 вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

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, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

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

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 

енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на  функционирањето на енер-

гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

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.   
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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 известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 
 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во 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 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 преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

 
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-
бела VI: 

 
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 
1. име на фотоволтаичен систем – МИТ ГРУП СО-

ЛАР со планирана моќност до 20,06 kW;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 
од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2018 година, 
- година на завршеток на градба - 15.09.2018 го-

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

- 35 години. 
4. податоци за опрема: 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – Поликристални панели 270W, 
JA Solar; 

- број на фотоволтаични модули - 76 x 270, 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 
- Моќнoст на модул: 270 W, 
- Напон на модул: 31.31 V, 
- Струја на модул: 8.67 A, 
- Вкупна инсталирана моќност: 20,06 kW. 
5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 
1; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Максимална моќнoст на инвертор: 1 х 20000 W 
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2 годишно 
7. очекувано производство на електрична енергија – 

30537,00 kWh годишно. 
__________ 

1724. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 и 
член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16), како и член 31 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 
33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање 
на лиценца за производство на електрична енергија, 
УП1 бр. 12-18/18 од 27.03.2018  година на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Куманово, на седницата одржана на 
10.05.2018 година, донесе 
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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 

МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, се издава  
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотонапонска електроцен-
трала ФЕЦ “МАХАГОНИ СОЛАР”.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-
лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-
штина Куманово. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за 
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-
рот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната 
документација со кој овој енергетски објект 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 донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 12-18/18  

10 мај 2018 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. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги МА-

ХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште во 
Индустриска зона бб Доброшане, Куманово  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 323.01.1/18 
 
4. Единствен матичен број – 4569997 
 
5. Единствен даночен број – 4017995103022 
 
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 од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
7. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “МАХА-
ГОНИ СОЛАР” на КП бр. 782/1 КО Доброшане м.в. 
Индустриска, Сектор за катастар на недвижности Ку-
маново. 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
9. Право на приклучување, пристап и 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 вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

 
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, како и правата и обврските на но-
сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 
електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 
енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
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 
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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.   

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 известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 
 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во 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 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 преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем – МАХАГОНИ 

СОЛАР со планирана моќност до 21,6 kW;  

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

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 

од Агенција за Катастар; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 15.09.2018 го-

дина, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

4. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – Поликристални панели 270W, 

JA Solar ; 

- број на фотоволтаични модули - 80 x 270, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 

- Моќнoст на модул: 270 W, 

- Напон на модул: 31.31 V, 
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- Струја на модул: 8.67 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 21,6 kW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 

1; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 1 х 20000 W 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1450kWh/m2 годишно; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

31320,00 kWh годишно; 

__________ 

1725. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 

79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 

53/16 и 189/16), како и член 31 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 

33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање 

на лиценца за производство на електрична енергија, 

УП1 бр. 12-19/18 од 27.03.2018  година на Друштвото 

за производство на електрична енергија, трговија и ус-

луги ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Љу-

бојно, Ресен, на седницата одржана на 10.05.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија, трговија и услуги ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

увоз-извоз с. Љубојно, Ресен, се издава  лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија од фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ “ПРЕСПА ЕНЕРЏИ”.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-

лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска централа во Оп-

штина Ресен. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за 

влегување во сила на оваа лиценца, откако инвестито-

рот од ставот 1 на овој член, ќе ја достави потребната 

документација со кој овој енергетски објект 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 донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-19/18  

10 мај 2018 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. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство на електрична енергија, 

трговија и услуги ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-из-

воз с. Љубојно, Ресен, со седиште во населено место 

без уличен систем, Љубојно, Ресен 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 325.01.1/18 

 

4. Единствен матичен број – 7226853 

 

5. Единствен даночен број – 4024017506111 

 

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 од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

7. 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 “ПРЕС-

ПА ЕНЕРЏИ” на КП бр. 1828 и КП бр. 1831/1 КО Љу-

бојно м.в. Валејца, Сектор за катастар на недвижности 

Ресен. 

 

8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца. 

 

9. Право на приклучување, пристап и 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 вршење на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за енергетика.  
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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, како и правата и обврските на но-

сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

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

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 

енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на  функционирањето на енер-

гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 

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.   

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 известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 
 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во 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. 
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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 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 преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем – ПРЕСПА ЕНЕР-

ЏИ со планирана моќност до 162 kW;  

2. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2018 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа – 2018 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 

3. податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – Поликристални панели 300W, 

REC GROUP; 

- број на фотоволтаични модули - 540 x 300, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул : 

- Моќнoст на модул: 300 W, 

- Напон на модул: 32.50 V, 

- Струја на модул: 9.34 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 162 kW. 

4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Refusol40K – 40000W – број на инвертори – 4; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: 4 х 40000 W 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1650kWh/m2 годишно; 

6. очекувано производство на електрична енергија – 

267.300,00 kWh годишно; 

__________ 

1726. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-

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

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

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 

98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 

23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 

додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 

59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 

45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 

Законот за животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 

138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 

14.05.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 34,182 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 35,721 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 34,239 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 33,708 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 25,945 

  

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 71,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 73,50 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 63,00 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 52,00 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 32,137 



14 мај 2018  Бр. 87 - Стр. 35 

 
 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

   

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 21,741 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,897 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,121 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 15.05.2018 

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

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1028/1  

14 мај 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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