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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1310. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари-информатичка опрема сопственост на Република Македонија, 

чиј корисник е Основен суд Струмица, и тоа: 
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Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на ДПТУ Бро-
кер Консалтинг ДООЕЛ од Струмица број 001/18 од 4.1.2018 година, во која е проценета вкупната вредност 
на движните ствари на износ од 2.800,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изне-
сува 2.800,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр. 44-857/1                                                     Претседател на Владата 
10 април 2018 година на Република Македонија, 
            Скопје                                                       Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1311. 

Врз основа на член 47, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари - метален отпад, сопственост на Република Македонија, чиј ко-

рисник е Основниот суд Струмица, и тоа: 
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Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши заедно  по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронскиот систем за јавно надда-
вање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената на ДПТУ Брокер 
Консалтинг ДООЕЛ од Струмица број 001/18 од 
4.1.2018 година, во која е проценета вкупната вредност 
на движните ствари на износ од 69.883,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 69.883,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-857/2 Претседател на Владата 

10 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1312. 

Врз основа на член 47, став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари-возилa 

сопственост на Република Македонија, чиј корисник е 
Основен суд Струмица, и тоа: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлука 
ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронскиот систем за јавно надда-
вање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со почетна це-
на согласно проценетата вредност од овластениот про-
ценител ДПТУ Брокер Консалтинг ДООЕЛ од Стру-
мица, наведена во член 1 од оваа одлука која претставу-
ва почетна цена за електронското јавно наддавање.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронско на 
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-857/3 Претседател на Владата 

10 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

1313. 
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.4.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички 

моторни возила чиј корисник е ЈЗУ Центар за јавно здрав-
је - Охрид, сопственост на Република Македонија и тоа: 

Марка: Патничко моторно возило ЛАДА 
Тип/модел: Самара  
Регистарски број: OH-093-BD 
Број на шасија: XTA 2109902422151 
Број на мотор: 210832520211 
Година на производство:1988 
Сила на моторот: 59 KW 
Зафатнина на моторот:1499 cm3 
Боја на каросерија: бела 
Марка:Патничко моторно возило ЗАСТАВА 
Тип/модел:Флорида 
Регистарски број: OH-329-BM 
Број на шасија: VX1103A00000 24890 
Број на мотор: 13MB0640088266 
Година на производство: 2004 
Сила на моторот: 50KW 
Зафатнина на моторот: 1301 cm3 
Боја на каросерија: темнo сина /98. 
 

Член 2 
Продажбата на движните  ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронскиот систем на јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерството 
за финансии - Управата за имотно - правни работи со 
проценета вредност утврдена согласно проценката на 
Бирото за судски вештачења, Процена бр. 497/2017 од 
овластен проценител - ТД ГЕНИКО Доо Прилеп во ко-
ја е проценета вкупната вредност на движните ствари 
во износ од 20.950,34 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 20.950,34 денари. Јавното наддавање ќе се из-
врши електронски на следната интернет страница: 
www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-1388/1 Претседател на Владата 

10 aприл 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1314. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА  НЕДВИЖНИ   

СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 

-зграда број 47, влез 1, кои се наоѓаат на улица „Стари 
водовод“ во Скопје, на КП број 1568/2, КО Чаир, еви-
дентирани во Имотен лист бр.92499, сопственост на 
Република Македонија, корисник Министерството за 
одбрана, и тоа: 

- кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да  ДП, со површина од 181 м2, 

- кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од згра-
да  ДП, со површина од 626 м2. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 
1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско 
јавно наддавање преку електронски систем за јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерство-
то за финансии - Управа за имотно -правни работи, 
со проценета  вредност утврдена согласно Процена-
та од Бирото за судски вештачења СВ број V 14/18 
од 8.2.2018 година, во која е проценета вкупната 
вредност на недвижните ствари,  во износ од  
28.932.716,00 денари.  

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 144.664 
денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски  на 
интернет страницата www. e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-3106/1 Претседател на Владата 

10 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1315. 

Врз основа на член 30 став (2) од Законот за земање и 
пресадување на делови на човечкото тело заради лекува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 
149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУ-
ВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ  

ЛЕКУВАЊЕ - ЦРН ДРОБ 
 

Член 1 
Заради обезбедување на квалитетни и континуира-

ни здравствени услуги за населението во Република 
Македонија од областа на трансплантацијата и намалу-
вање на трошоците за користење на здравствените ус-
луги на осигурените лица во странство од областа на 
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е 
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци 
за вршење на здравствена дејност земање и пресадува-
ње на органи од човечкото тело заради лекување - црн 
дроб од живи или умрени лица како дарители, за насе-

лението во Република Македонијa, со оглед дека оваа 
дејност се врши само од здравствени установи кои вр-
шат здравствена дејност во мрежата на здравствени ус-
танови и кои имаат лиценца за вршење на дејноста. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 
лиценците се: 

- обезбедување на соодветен вид и обем на здрав-
ствени услуги во зависност од потребите  на населени-
ето од здравствени услуги, 

- намалување на трошоците за користење на здрав-
ствените услуги на осигурените лица во странство од 
областа на трансплантацијата (лекување во странство), 

- обезбедување на географска достапност на здрав-
ствените услуги, 

- обезбедување на здравствени капацитети за врше-
ње на здравствени услуги и 

- обезбедување на континуирана и квалитетна 
здравствена заштита. 

 
Член 3 

Предметот на лиценците е вршење на здравствена 
дејност од областа на трансплантација за населението 
на Република Македонија - земање и пресадување на 
органи од човечкото тело заради лекување - црн дроб 
од живи или умрени лица како дарители, при што се 
доделуваат три лиценци за вршење на здравствена деј-
ност земање и пресадување на органи од човечкото те-
ло заради лекување -  црн дроб од живи или умрени ли-
ца дарители. Лиценците се доделуваат за транспланта-
ција кај возрасни лица и кај деца. На една здравствена 
установа може да и биде доделена само една лиценца 
за вршење на здравствена дејност земање и пресадува-
ње на органи од човечкото тело заради лекување -  црн 
дроб од живи или умрени лица дарители. 

Надоместокот за вршење на постапките за земање и 
пресадување на органи од човечкото тело заради леку-
вање - црн дроб од живи или умрени лица дарители, во 
мрежата на здравствени установи во Република Маке-
донија ќе се исплаќа по цени утврдени од Фондот за 
здравственото осигурување на Македонија по методо-
логијата на дијагностички сродни групи, по специја-
листички пакети, како и за лабораториските и радиоди-
јагностичките услуги. 

Здравствените установи на кои ќе им се доделат ли-
ценците, покрај постапки за земање и пресадување на 
црн дроб од живи и умрени лица кои ќе се извршат на 
државјани на Република Македонија, ќе можат да из-
вршуваат постапки за земање и пресадување на органи 
од човечкото тело заради лекување и за странци кои 
здравствените услуги ги плаќаат со лични средства, но 
само со црн дроб од  живи лица, согласно прописите 
кои се однесуваат на земање и пресадување на делови 
на човечкото тело заради лекување во Република Маке-
донија. 

Приватната здравствена установа на која ќе и се до-
дели лиценцата: 

- за вршење на здравствена дејност земање и преса-
дување на органи од човечкото тело заради лекување 
да не вработи  здравствени работници и здравствени 
соработници вработени во јавните здравствени устано-
ви кои учествуваат во спроведување на постапките од 
областа на трансплантацијата од страна на јавните 
здравствени установи, 

- да склучи меморандум за соработка со Министер-
ството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на 
здравствените работници и здравствените соработници 
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вработени во јавните здравствени установи во поста-
пките од областа на трансплантацијата за која е доделе-
на лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од 
областа на трансплантацијата, 

- може да ангажира стручни лица од странство од 
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соод-
ветен сертификат за завршена обука или образование 
од областа на трансплантација и кои имаат искуство 
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени 
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учес-
твуваат во постапките од областа на трансплантацијата 
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација, 
обука и практичен тренинг на останатите лица вклуче-
ни во постапките од областа на трансплантацијата.  

 
Член 4 

Лиценците ќе се доделат на најповолните понудува-
чи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест 
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската 
документација. 
 

Член 5 
Постапката за доделување на лиценците ќе се спро-

веде со отворен повик согласно Законот за здравстве-
ната заштита. 

Постапката за доделување на лиценците ќе се спро-
веде во рок од шест месеци од денот на објавувањето 
на јавниот повик.  

 
Член 6 

Висината на најнискиот износ за надомест за ли-
ценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот 
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за врше-
ње на здравствена дејност во мрежата на здравствени 
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп 
на простор и опрема на јавна здравствена установа.  
 

Член 7 
По извршениот избор со најповолниот понудувач на 

кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравстве-
ната дејност ќе биде склучен Договор за лиценца соглас-
но условите од јавниот повик и истиот е должен сред-
ствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, 
во денари на соодветна уплатна сметка на Министер-
ството за здравство, во рамки на трезорската сметка, нај-
доцна до 15 –ти во месецот за претходниот месец. 

 
Член 8 

Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели ли-
ценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на 
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото 
осигурување на Македонија. 

 
Член 9 

Лиценците за вршење на здравствената дејност сог-
ласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет го-
дини, при што рокот отпочнува да тече од датумот на 
потпишувањето на Договорот за лиценца. 

 
Член 10 

Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе 
Комисија за спроведување на постапката за доделување 
на лиценца формирана од министерот за здравство. 

Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви 
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзи-
ното формирање по претходно добиена согласност од 
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за дос-
тавување на понуди. 

Член 11 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација изнесува 1.500,00 денари.  
 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-3443/1 Претседател на Владата 

10 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1316. 

Врз основа на член 31, став (2) од Законот за зема-
ње и пресадување на делови на човечкото тело заради 
лекување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДВЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУ-
ВАЊЕ НА ТКИВА ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ  

ЛЕКУВАЊЕ - ОЧНИ ТКИВА 
 

Член 1 
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани 

здравствени услуги за населението во Република Маке-
донија од областа на трансплантацијата и намалување на 
трошоците за користење на здравствените услуги на 
осигурените лица во странство од областа на трансплан-
тацијата (лекување во странство), потребно е да се спро-
веде постапка за доделување на две лиценци за вршење 
на здравствена дејност земање и пресадување на ткива 
од човечкото тело заради лекување - очни ткива, за насе-
лението во Република Македонија, со оглед дека оваа 
дејност се врши само од здравствени установи кои вр-
шат здравствена дејност во мрежата на здравствени ус-
танови и кои имаат лиценца за вршење на дејноста. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 
лиценците се: 

- обезбедување на соодветен вид и обем на здрав-
ствени услуги во зависност од потребите  на населени-
ето од здравствени услуги, 

- намалување на трошоците за користење на здрав-
ствените услуги на осигурените лица во странство од 
областа на трансплантацијата (лекување во странство), 

- обезбедување на географска достапност на здрав-
ствените услуги, 

- обезбедување на здравствени капацитети за врше-
ње на здравствени услуги и 

- обезбедување на континуирана и квалитетна 
здравствена заштита. 

 
Член 3 

Предметот на лиценците е вршење на здравстве-
на дејност од областа на трансплантација за населе-
нието на Република Македонија - земање и пресаду-
вање на ткива од човечкото тело заради лекување - 
очни ткива, при што се доделуваат две лиценци за 
вршење на здравствена дејност земање и пресадува-
ње на ткива од човечкото тело заради лекување - оч-
ни ткива. Лиценците се доделуваат за транспланта-
ција кај возрасни лица и кај деца. На една здравстве-
на установа може да и биде доделена само една ли-
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ценца за вршење на здравствена дејност земање и 
пресадување на ткива од човечкото тело заради ле-
кување - очни ткива. 

Надоместокот за вршење на постапките за земање и 
пресадување на ткива од човечкото тело заради лекува-
ње - очни ткива, во мрежата на здравствени установи 
во Република Македонија ќе се исплаќа по цени ут-
врдени од Фондот за здравственото осигурување на 
Македонија по методологијата на дијагностички срод-
ни групи, по специјалистички пакети, како и за лабора-
ториските и радиодијагностичките услуги. 

Здравствените установи на кои ќе им се доделат ли-
ценците, покрај постапки за земање и пресадување на 
ткива од човечкото тело заради лекување - очни ткива 
кои ќе се извршат на државјани на Република Македо-
нија, ќе можат да извршуваат постапки за земање и пре-
садување на ткива од човечкото тело заради лекување - 
очни ткива и за странци кои здравствените услуги ги 
плаќаат со лични средства согласно прописите кои се 
однесуваат на земање и пресадување на делови на чо-
вечкото тело заради лекување во Република Македонија. 

Приватната здравствена установа на која ќе и се до-
дели лиценцата: 

- за вршење на здравствена дејност земање и преса-
дување на ткива од човечкото тело заради лекување да 
не вработи здравствени работници и здравствени сора-
ботници вработени во јавните здравствени установи 
кои учествуваат во спроведување на постапките од об-
ласта на трансплантацијата од страна на јавните здрав-
ствени установи, 

- да склучи меморандум за соработка со Министер-
ството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на 
здравствените работници и здравствените соработници 
вработени во јавните здравствени установи во поста-
пките од областа на трансплантацијата за која е доделе-
на лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од 
областа на трансплантацијата, 

- може да ангажира стручни лица од странство од 
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соод-
ветен сертификат за завршена обука или образование 
од областа на трансплантација и кои имаат искуство 
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени 
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учес-
твуваат во постапките од областа на трансплантацијата  
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација, 
обука и практичен тренинг на останатите лица вклуче-
ни во постапките од областа на трансплантацијата, и 

- да склучи договор со банка на ткива.  
 

Член 4 
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудува-

чи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест 
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската 
документација. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на лиценците ќе се спро-
веде со отворен повик согласно Законот за здравстве-
ната заштита. 

Постапката за доделување на лиценците ќе се спро-
веде во рок од шест месеци од денот на објавувањето 
на јавниот повик.  

 
Член 6 

Висината на најнискиот износ за надомест за ли-
ценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот 
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за врше-
ње на здравствена дејност во мрежата на здравствени 
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп 
на простор и опрема на јавна здравствена установа.  

Член 7 
По извршениот избор со најповолниот понудувач 

на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здрав-
ствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца 
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен 
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа ме-
сечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Ми-
нистерството за здравство, во рамки на трезорската 
сметка, најдоцна до 15 – ти во месецот за претходниот 
месец. 

 
Член 8 

Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели ли-
ценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на 
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото 
осигурување на Македонија. 

 
Член 9 

Лиценците за вршење на здравствената дејност сог-
ласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет го-
дини, при што рокот отпочнува да тече од датумот на 
потпишувањето на Договорот за лиценца. 

 
Член 10 

Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе 
Комисија за спроведување на постапката за доделување 
на лиценца формирана од министерот за здравство. 

Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви 
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзи-
ното формирање по претходно добиена согласност од 
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за дос-
тавување на понуди. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација изнесува 1.500,00 денари.  

 
Член 12 

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

 
Бр. 44-3451/1 Претседател на Владата 

10 aприл 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1317. 

Врз основа на член 20 став 2  од Законот за користење  
и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 10.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ПРАВДА -УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  

НА САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на 
движната ствар – патничко  моторно возило, марка 
BMW, тип 530 D, број на шасија MKCRK118001, број 
на мотор 26415569, година на производство 2003, сила 
на мотор 160 kw, запремнина 2993 ccm, регистарски 
број SK-1436-AP, боја на каросерија СИВА/7F. 



18 април 2018  Бр. 69 - Стр. 9 

 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на  Министерството за 
правда -Управа за извршување на санкции. 

 
Член 3 

Министерот за правда склучува договор со дирек-
торот на Управата  за извршување на санкции со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-4150/1 Претседател на Владата 

10 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1318. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 
КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, заради спроведување на Конвенци-

јата на Обединетите нации за правата на лицата со по-
преченост, се формира Национално координативно те-
ло за имплементација на Конвенцијата на Обединетите 
Нации за правата на лицата со попреченост во Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Национално-
то координативно тело). 

 
Член 2 

Националното координативно тело е составено од 
претседавач и од 14 членови, претставници од: 

- Канцеларијата на претседателот на Владата на Ре-
публика Македонија - претседавач; 

- Канцеларијата на претседателот на Владата на Ре-
публика Македонија - еден член (лице за внатрешна и 
надворешна соработка, комуникација и кореспо-
денција); 

- Министерството за образование и наука - еден 
член; 

- Министерството за труд и социјална политика - 
еден член; 

- Министерството за здравство - еден член; 
- Министерството за финансии - еден член; 
- Министерството за транспорт и врски - еден член; 
- Министерството за правда - еден член; 
- Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство - еден член; 
- Министерството за култура - еден член; 
- Министерството за информатичко општество и 

администрација - еден член; 
- Министерството за животна средина и просторно 

планирање - еден член; 

- Министерството за локална самоуправа - еден 
член; 

- Националниот совет на инвалидски организации 
на Македонија - еден член; 

- граѓански организации кои работат на областа на 
лица со попреченост - еден член. 

Мандатот на претседавачот и на членовите на На-
ционалното координативно тело е четири години. 

 
Член 3 

Со Националното координативно тело претседава 
советникот на претседателот на Владата на Република 
Македонија за образование, социјална заштита, здрав-
ствена заштита, институционален систем на лицата со 
попреченост и за спроведување на Конвенцијата на 
Обединетите нации за правата на лицата со   попрече-
ност во Република Македонија. 

Претседавачот на Националното координативно те-
ло го претставува Националното координативно тело 
во домашната и надворешната соработка и комуника-
ција со сите чинители кои делуваат во правец на по-
добрување на условите за живот на лицата со попрече-
ност и нивна целосна инклузија во општеството. 

 
Член 4 

Задачи на Националното координативно тело се: 
- следење на спроведувањето на Конвенцијата на 

Обединетите нации за правата на лицата со попрече-
ност (во натамошниот текст: Конвенцијата) во Репуб-
лика Македонија; 

- давање насоки за координиран пристап на члено-
вите на Националното координативно тело кон догово-
рената постапка за постигнување на целите и динами-
ките на извршната улога до исполнување на договоре-
ните цели; 

- изготвување на годишен оперативен план за спро-
ведувањето на мерките од Конвенцијата; 

- следење на временските рамки на носителите од-
говорни за спроведувањето на мерките и активностите 
за спроведување на Конвенцијата; 

- развивање план за координација на прогресот сог-
ласно индикаторите наведени во оперативниот план за 
спроведувањето на мерките од Конвенцијата; 

- изготвување на редовни годишни проценки за 
напредокот на спроведувањето на Конвенцијата; 

- преземање на мерки и активности за подигнување 
на свеста за правата на лицата со попреченост во ми-
нистерствата и во јавноста, како и свеста за Конвенци-
јата; 

- координација на институциите во процесот на 
спроведувањето на Конвенцијата; 

- доставување мислења за законски и подзаконски 
акти во согласност со начелата на Конвенцијата, врз 
основа на неопходна координација и соработка со На-
родниот правобранител; 

- следење на принципите и начелата на Конвенција-
та и на донесените документи (декларации и стратегии) 
кои произлегуваат од истата; 

- изготвување редовен извештај до Меѓународниот 
комитет на ООН за заштита на правата на лицата со по-
преченост, за постигнатото и преземените мерки на 
државата во контекст на пропишаните начела на Кон-
венцијата. 

 
Член 5 

Националното координативно тело за својата рабо-
та доставува извештај до Владата на Република Маке-
донија на крајот на секоја година. 
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Член 6 
Националното координативно тело донесува делов-

ник за својата работа. 
 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формирање на Нацио-
нално координативно тело за имплементација на ООН 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.144/12). 

 
Член 8 

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

 
Бр. 44-3759/1 Претседател на Владата 

17 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1319. 

Врз основа на член 15, став (1) од Законот за фи-
нансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, до-
несе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ОПШТИНИТЕ 
 
1. За членови на Комисија за следење на развојот на 

системот за финансирање на општините се именуваат: 
- Елмаз Малиќи, Министерство за локална самоуп-

рава; 
- Радмила Сандева Крстова, Министерство за фи-

нансии; 
- Снежана Костовска – Фрчковска, Министерство за 

труд и социјална политика; 
- Јасна Видановска, Министерство за образование и 

наука; 
- Аце Коцевски, градоначалник на Општина Велес; 
- Блерим Беџети, градоначалник на Општина Сарај; 
- Николчо Илијев, градоначалник на Општина Ко-

чани;  
- Жика Стојановски, градоначалник на Општина 

Илинден и 
- Сашо Поцков, градоначалник на Општина Гевге-

лија. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за формирање на Коми-
сија за следење на развојот на системот за финансира-
ње на општините („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.42/05, 64/10 и 110/13). 

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

 
Бр. 44-2992/1 Претседател на Владата 

10 aприл 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1320. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 24 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проекти-
рање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИ-
АН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје на ден 12.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија УП1 бр. 08-11/16 од 14.4.2016 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.77/16, се менува називот на друштвото при што 
зборовите „Друштвото за проектирање, градежништво, 
производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПО-
ВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборо-
вите „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите 
„Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

3. Оваa Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-11/16  

12 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1321. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 11 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проекти-
рање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИ-
АН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје на ден 12.4.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВ-
ЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија УП1 бр. 08-16/13 од 8.5.2013 година, 
објавено во „Службен весник на Република Македо-
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нија“ бр. 68/13, се менува називот на друштвото при 
што зборовите „Друштвото за проектирање, градеж-
ништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕ-
ДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се 
менуваат со зборовите „Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН 
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите 
„Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-16/13  

12 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1322. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, врз основа на член 11 од Правил-
никот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 
63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за проектирање, градежништво, производство 
и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕ-
РАТИОН ДООЕЛ Скопје на ден 12.4.2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВ-
ЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија УП1 бр. 08-18/13 од 8.5.2013 година, објавено 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
68/13, се менува називот на друштвото при што зборо-
вите „Друштвото за проектирање, градежништво, про-
изводство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПО-
ВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со збо-
ровите „Друштвото за проектирање, градежништво, 
производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите 
„Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-18/13  

12 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

1323. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 11 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проекти-
рање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИ-
АН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје на ден 12.4.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВ-
ЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија УП1 бр. 08-19/13 од 8.5.2013 година, објавено 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
68/13, се менува називот на друштвото при што зборо-
вите „Друштвото за проектирање, градежништво, про-
изводство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПО-
ВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со збо-
ровите „Друштвото за проектирање, градежништво, 
производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите 
„Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-19/13  

12 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1324. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 24 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проекти-
рање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИ-
АН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје на ден 12.4.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-10/16 од 14.4.2016 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.77/16, се менува 
називот на друштвото при што зборовите „Друштвото 
за проектирање, градежништво, производство и услуги 
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН 
ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите „Друштвото за 
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проектирање, градежништво, производство и услуги 
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје“. 

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборови-
те „Друштвото за проектирање, градежништво, произ-
водство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите 
„Друштвото за проектирање, градежништво, производ-
ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-
НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје“. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-10/16  

12 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1325. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со 
член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на 
водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), 
член 10 став (6) од Правилникот за начинот и поста-
пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-
гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 
РМ“ бр.63/17), член 5 и 12 од Методологијата за опре-
делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-
ник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на ба-
рањето за утврдување на тарифа за водна услуга подне-
соците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 
21.8.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена 
на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга 
на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево бр. 
03-446/1 од 2.3.2018 година, заведено во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-
168/17 од 12.3.2018 година, на седницата одржана на 
18.4.2018 година, донесе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈП ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА  КИЧЕВО  ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево 

се утврдува тарифа за снабдување со сурова вода наме-
нета за водоснабдување на населението и тоа: 

- за 2018 година во износ од 1,68 ден/m³; 
- за 2019 година во износ од 1,77 ден/m³; 
- за 2020 година во износ од 1,87 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
- минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 22,77%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  22,42%; 
- минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 21,27%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 
наменета за водоснабдување на населението со предлог 
тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи решението УП1 бр.08-168/17 од 21.11.2017 го-
дина. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-168/17  

18 aприл 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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