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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2306. 

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македони-
јапат“ – Скопје и тоа: 

- Екстра лесно масло ЕЛ-1  ...............  500.000 литри. 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта, плани-
рани со Годишната програма за одржување и заштита 
на државните патишта за 2017 година, со Јавното прет-
пријатие за државни патишта. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-2575/1 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2307. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за контрола 
на опојни дроги и психотропни супстанции (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 
164/13, 49/15, 37/16 и 53/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.8.2017 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВ-
НА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕ-
НО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА 

НА ДРОГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Меѓуресорска државна 

комисија за борба против недозволено производ-
ство,трговија и злоупотреба на дроги (во натамошниот 
текст: Меѓуресорска комисија). 

Член 2 
Меѓуресорската комисија е составена од по 1 (еден) 

претставник од Министерството за правда, Министер-
ството за внатрешни работи, Министерството за здрав-
ство, Министерството за локална самоуправа, Минис-
терството  животна средина и просторно планирање, 
Министерството за надворешни работи, Министер-
ството за образование и наука, Министерството за труд 
и социјална политика, Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, Министерството за 
финансии - Царинска управа и Агенцијата за млади и 
спорт. 

Со Меѓуресорската комисија  претседава  претстав-
никот од Министерство за здравство. 

 
Член 3 

Меѓуресорската комисија ги врши следните работи: 
- разгледува прашања и дава препораки и предлози 

за спроведување на меѓународните конвенции во кон-
трола на опојни дроги и други прописи и механизми на 
дејствување;  

- развива и се грижи за севкупно и систематско 
спроведување на стратегијата на надзор над опојните 
дроги, спречување и сузбивање на злоупотребата на 
опојните дроги; 

-  промовира превентивно дејствување и јавно из-
вестување за штетната употреба на опојните дроги;  

- воспоставува систем на собирање податоци за 
природата и раширеноста на појавата на злоупотреба 
на опојните дроги во Република Македонија, како и 
системот за нивна обработка; 

- координира и дава поддршка на активностите на 
единиците на локалната самоуправа;  

- разгледува закони и други прописи, како и други 
механизми на дејствување во врска со проблематиката 
на злоупотреба и штетна употреба на опојни дроги;  

- дава насоки за спроведување на меѓународните 
конвенции во контролата на опојните дроги; 

-  претставување во меѓународните организации и 
доставување на известувања и податоци во согласност 
со меѓународните конвенции за контрола на опојни 
дроги, како и грижа за одржување на редовна комуни-
кација со домашни и странски стручни тела и служби;  

- поднесување на извештај за актуелната ситуација 
и тенденцијата во Република Македонија во областа на 
понуда и побарувачка за опојни дроги, со соодветен 
предлог за дејствување на државните органи врши и 
други работи кои ќе и ги довери Владата на Република 
Македонија и; 

- врши и други работи кои ќе и ги довери Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 4 

Меѓуресорската комисија се состанува најмалку ед-
наш квартално и за својата работа ја информира Влада-
та на Република Македонија најмалку еднаш годишно. 

 
Член 5 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за образување Меѓуре-
сорска државна комисија за борба против недозволено 
производство, трговија и злоупотреба на дроги 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/03). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 44-3264/1 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2308. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот на 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 42/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.8.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.34/17).  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-4093/1 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2309. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-

јална политика се даваат на трајно користење, без на-
домест недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. „Кли-
мент Охридски“ бр. 15 во Скопје, на КП бр. 10074/1, 
KO Центар 1, запишани во Имотен лист број 96347, 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б4, влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда ДП, со површина од 134 м2, 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б4, влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со површина од 240 м2 и 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б4, влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ПП, со површина од 7 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-4093/2 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2310. 
 Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, доне-
се  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ЦЕНТАР ЗА РАН  
ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СРЕЌНО ДЕТСТВО“- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца - центар за ран детски развој 
„Среќно детство“ во Скопје, со седиште на ул. ,„Пал-
миро Тољати “ бб, населба Ченто, во Скопје. 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од основачот Здружение 
на граѓани СОС - ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА 
Скопје, ЕДБ 4030001414578, со седиште на ул. „Фин-
ска“ бр.131, Општина Гази Баба,  Скопје. 

 
Член 3 

 Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, вос-
питно - образовани, спортско - рекреативни, културно - 
забавни активности, мерки и активности за подобрува-
ње и зачувување на здравјето и за поттикнување на ин-
телектуалниот, емоционалниот, физичкиот, ментални-
от и социјалниот развој на детето на возраст од три до 
шест години живот, односно до поаѓање во основно 
училиште, согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука, ќе биде сместена во објект на улица ,,Палмиро 
Тољати” бб, населба Ченто, Скопје, со површина од 64 
м2 и тераса со П-91 м2, како и дворно место со пов-
ршина од 200 м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 40 деца, организирани во 
две згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за 
заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 
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Член 9 
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно 
Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 44-4953/1 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2311. 

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтер-
скиот систем и за водење на трговскиот регистар и ре-
гистар на други правни лица („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 
140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 
192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ЖАЛБИ 

 
1. За член на Комисијата за жалби, се именува Не-

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

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

 
Бр. 24-4616/2 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2312. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на животната средина и заштитата на 
здравјето на луѓето за период од три месеци се избира 
Методија Димовски. 

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 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2313. 
Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-

циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на земјоделството, шумарството, вете-
ринарството и безбедноста на храната за период од три 
месеци се избира Владимир Гиноски. 

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

 
Бр. 24-4932/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2314. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕК-
ЦИСКИОТ СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста претседател на Инспек-

цискиот совет за период од три месеци се избира Маг-
далена Филиповска-Грашкоска. 

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

 
Бр. 24-4933/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2315. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на управата за период од три месеци 
се избира Благоја Гешоски. 

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

 
Бр. 24-4934/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2316. 
Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-

циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на образованието, науката и културата 
за период од три месеци се избира Горан Симоноски. 

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 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2317. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на надзорот на пазарот, работните од-
носи и безбедност и здравјето при работа за период од 
три месеци се избира Јулијана Силјановска. 

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 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2318. 

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 
11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 
56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016 и 
119/2016) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 3 август 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенција за 

вработување на Република Македонија, се именуваат: 
- Валентина Шаурек 
- Миланчо Успрцов 
- Жаклина Јовановска 
- Горан Георгиевски 
- Вангел Андрески. 

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 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2319. 

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на градежништвото, урбанизмот и 
транспортот за период од три месеци се избира  Ресул 
Шемо. 

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 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2320. 

Врз основа на член 17 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 август 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 
1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на Агенцијата за стоковни резерви се именува Бајрам 
Ѓулиовски. 

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

 
Бр. 24-5012/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2321. 

Врз основа на член 26 од Законот за управување со 
кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 3 
август 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО КРИЗИ 
 
1. Мутаир Максуд се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Центарот за управување со 
кризи. 
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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. 24-5013/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2322. 

Врз основа на член 26 од Законот за управување со 
кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 3 
август 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
 1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на Центарот за управување со кризи се именува Зеќир 
Јакупоски. 

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

 
Бр. 24-5014/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2323. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 3 август 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ  

ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За претставници во Советот на Јавната научна ус-

танова Институт за македонски јазик „Крсте Мисир-
ков“ - Скопје се определуваат: 

- д-р Лидија Аризанковска 
- д-р Елизабета Ралповска и  
- д-р Искра Пановска-Димкова. 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-5015/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2324. 

Врз основа на член 213–б од Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („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 сед-
ницата одржана на 3 август 2017 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА  РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА  

 
1. За претставници на Комисијата за утврдување на 

репрезентативноста се определуваат: 
од Министерството за труд и социјална политика 
 - Горан Нешевски 
од Министерството за правда  
- Снежана Поповска Зeчевиќ 
од Министерството за економија  
- Блерим Златку. 
2. Со определувањето на новите претставници во 

Комисијата за утврдување на репрезентативноста, на 
досегашните претставници им престанува мандатот. 

3. Со донесување на ова решение престанува да ва-
жи Решението бр. 24-3397/1 од 11 јули 2017 година. 

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

 
Бр. 24-5016/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2325. 

Врз основа на член 34 Законот за научно - истражу-
вачката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 3 август 2017 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА  ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА  

МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за маке-
донска литература - Скопје бр. 02 – 122/8 од 4 јули 
2017 година, со која за директор на Институтот е из-
брана д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, научен советник. 

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

 
Бр. 24-5017/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2326. 

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 
македонскиот јазик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/98, 89/2008, 116/2010, 187/2013, 
152/2015 и 192/2015), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 3 август 2017 година, до-
несе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
 
1. За претседател и членови на Советот за македон-

ски јазик се именуваат: 
а) за претседател: 
-проф. д-р Људмил Спасов 
б) за членови: 
-проф. д-р Емилија Црвенковска 
-проф. д-р Елена Јованова-Грујовска  
-проф. д-р Елизабета Бандиловска 
-проф. д-р Славица Србиновска 
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-доцент. д-р Марија Паунова  
-проф. д-р Снежана Велковска  
-Сашо Димоски 
-проф. д-р Соња Новотни. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-5019/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2327. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се 
разрешуваат: 

-Илија Андонов  
-Ќерим Буши  
-Џавид Сељами 
-Борис Настов 
-Милица Андонов. 
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

енергетика на Република Македонија, се именуваат: 
-Милица Андонов 
-Џавид Сељами 
-Блерим Укали 
-Лаурент Ќерими 
-Бранко Димчевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-5020/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2328. 

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот 
за државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015) и член 
97 од Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Влада-
та на Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБ-
РАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО 
 
1. Во Решението за утврдување престанок на фун-

кцијата државен правобранител во Државното правоб-
ранителство на Република Македонија за подрачјето на 
Куманово бр.24-4169/1 од 25 јули 2017 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2017), се 
врши исправка, така што во точка 1 од решението на-
место: „Јагода Глигорова“, треба да стои: „Јагода Гли-
горовска“. 

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. 24-4169/2 Претседател на Владата 

23 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2329. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Решението за именување 
членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задоло-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати Бр.24-
4338/1 од 3 август 2017 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.113/2017 напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ  РЕЗЕРВИ  НА  НАФТА И НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
 
Во  точка 1 од Решението наместо:  
1. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
се именуваат: 

- Исмаил Љума 
- Вјолца Ејупи 
- Душко Тасев 
- Дашурим Дани. 
Треба да стои: 
2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, 
се именуваат: 

- Исмаил Љума 
- Вјолца Ејупи 
- Душко Тасев 
- Дашурим Дани 
- Фросина Трајковиќ. 
 

Бр. 24-4338/2 Од  Владата 
3 август 2017 година на Република Македонија 

Скопје  
__________ 

2330. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16 ), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  22.8.2017 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШ-
ТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2017 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за заштита на населението од 

ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
192/16), во Глава V. Потребни финансиски средства 
(обем, цена и вкупни средства), Табелата 1. се заменува 
со нова табела која  гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 44-3796/1 Претседател на Владата 

22 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2331. 

Решението за именување в.д. директор на Дирекци-
јата за радијациона сигурност бр. 24-4564/1 од 3 август 
2017 година е објавено во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр. 108/2017 од 11 август 2017 го-
дина. 

Со оглед дека тоа Решение е повторно објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2017 од 17 август 2017 година, се врши сторнира-
ње на втората објава на Решението за именување в.д. 
директор на Дирекцијата за радијациона сигурност бр. 
24-4564/1 од 3 август 2017 година објавено во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 112/2017 од 
17 август 2017 година. 

 
Од Владата на Република 

                                                        Македонија 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2332. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од 
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, 
содржината и располагањето со кованите пари за ко-
лекционерски цели („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-
НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели, со име „50 години од Македонската ака-
демија на науките и уметностите“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 1000 
(илјадa) парчиња ковани пари за колекционерски цели 
со име „50 години од Македонската академија на нау-
ките и уметностите“, изработени од сребро Ag925, со 
тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 
26,16 г и во кружна форма со димензија 38,61 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот, во горниот дел од монетата е претста-
вен грбот на Република Македонија и натписот „Репуб-
лика Македонија“ на македонски јазик. Во централни-
от дел на монетата се претставени натписите: „1967-
2017 . 50 години“ и „бројот 50” во чија средина е прет-
ставено логото на „Македонска академија на науките и 
уметностите  .  Скопје“. Во долниот дел на монетата се 
претставени натписите: „100 денари“ и годината на из-
давање „2017“. 

- на реверсот, во централниот дел на монетата е 
прикажана слика на зградата на Македонска академија 
на науките и уметностите, а под неа натписите „1967-
2017“ и „Аg925“. Околу монетата, по должината на пе-
риметарот е прикажан натписот: „Македонска акаде-
мија на науките и уметностите Скопје“ на македонски 
јазик. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
 Вицегувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VIII-1/2017 на Народната банка на 
25 август 2017 година Република Македонија, 

Скопје м-р Маја Кадиевска-Војновиќ, с.р. 
__________ 

2333. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, 
постапката за издавање, формата, содржината и распо-
лагањето со кованите пари за колекционерски цели 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 
 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели, со име „50 години од Македон-
ската академија на науките и уметностите“, со белезите 
утврдени во Одлуката за издавање кована пара за ко-
лекционерски цели О бр. 02-15/VIII-1/2017 од 25 август 
2017 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.118/17). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Вицегувернер 

 и претседавач на Советот 
О. бр. 02-15/VIII-2/2017 на Народната банка на 
25 август 2017 година Република Македонија, 

Скопје м-р Маја Кадиевска-Војновиќ, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2334. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 

ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО 

МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОД-

РЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 

НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16 и 95/17), во 

Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

      Бр. 02-2634/2 Агенција за храна 

3 август 2017 година и ветеринарство 

            Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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2335. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ЗАРАДИ  

ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА  СИН ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони 

од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/17), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен 

дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

        Бр. 02-2854/1 Агенција за храна  

8 август 2017 година и ветеринарство, 

          Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2336. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 2, а во 
врска со член 25 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) на седницата одржана на ден 24.8.2017 
година, донесе 

 
Т А Р И Ф Е Н   С И С Т Е М 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
(1) Во Тарифниот систем за продажба на топлинска 

енергија („Службен весник на Република Македонија 
бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), членот 35 се менува 
и гласи:  
 

„Член 35 
(1) Промената на ангажираната топлинска моќност 

според која се пресметува надоместокот на топлинска 
енергија се врши на почетокот на секоја грејна сезона. 

(2) Периодот во кој се следи потрошувачката на 
топлинската енергија за промена на ангажираната моќ-
ност е една грејна сезона. 

(3) Кога потрошувачот писмено најавил промена на 
пријавената топлинска моќност за следниот период, а 
со мерење е утврдено дека ангажира помала топлинска 
моќност од инсталираната, промената на топлинската 
моќност може да се изврши и после еден пресметковен 
период. 

(4) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период не се менува доколку 
Epot / Epre е од 0.7 до 1.3 во текот на претходната греј-
на сезона.  

(5) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се намалува за 20%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
< 0.7.  

(6) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се зголемува за 20%, до-
колку во изминатата грејна сезона Epot / Epre е >1.3. 

(7) Снабдувачот е должен да направи контрола на 
инсталиранта топлинска моќност доколку Epot / Epre е 
>1.5 или < од 0.5.“ 

 
Член 2 

(1) Во членот 36 зборовите „часови на работа на 
системот во разгледуваниот период“ се заменуваат со 
зборовите: „часови на работа на котлите за производ-
ство на топлинска енергија во разгледуваниот период“.  

 
Член 3 

(2) Во членот 41 зборовите „прогнозирани часови 
на работа на системот во разгледуваниот период“ се за-
менуваат со зборовите: „прогнозирани часови на рабо-
та на котлите за производство на топлинска енергија за 
претстојната грејна сезона 2745“. 

Член 4 
(1) По членот 41 се додава нов под-наслов и нов 

“Член 41-а”, кои гласат:  
 

“Корекција на прогнозираната топлинска  
 енергија за авансните пресметки од страна на 

потрошувачите 
 

Член 41-a 
 (1) Потрошувачите можат сами да побараат корек-

ција на прогнозираната топлинска енергија за авнасни-
те пресметки на ниво од ±10% со соодветно образложе-
ние за истото. За колективните стамбени објекти бара-
њето е потребно да го направи органот на управување 
со објектот во согласност со Законот за домување.  

(2) Снабдувачот ќе го разгледа барањето и доколку 
постојат објективно причини истото ќе го прифати.“ 

 
Член 6 

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен вeсник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 01-1438/1  

24 август 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2337. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ 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), на седницата од-
ржана на ден 24.8.2017 година, донесе    

 
Т А Р И Ф Е Н  С И С Т Е М 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДОМАЌИНСТВА И МАЛИ 

ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрич-

на енергија на домаќинства и мали потрошувачи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.97/14 
и 177/14), членот 15 се менува и гласи: 

„(1) Според времето на испорака на електрична 
енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве це-
ни на електрична енергија: 

1) цени на електрична енергија за време на високи 
дневни оптоварувања, и 

2) цени на електрична енергија за време на ниски 
дневни оптоварувања. 

(2) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен 
потрошувачите од групата домаќинства, за мерните 
места за кои постои техничка можност за автоматска 
промена на летно и зимско сметање на времето во мер-
ните уреди, периодот на високи оптоварувања е од  
07:00 до 22:00 часот во текот на целата година. 

(3) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен 
потрошувачите од групата домаќинства, за мерните 
места за кои не постои техничка можност за автомат-
ска промена на летно и зимско сметање на времето во 
мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од  
07:00 до 22:00 часот за време на зимско сметање на 
времето, а за време на летното сметање од 08:00 до 
23:00 часот. 
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(4) За потрошувачите од  групата домаќинства, за 
мерните места за кои постои техничка можност за ав-
томатска промена на летно и зимско сметање на време-
то во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања 
е од  07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во 
текот на целата година. 

(5) За потрошувачите од  групата домаќинства, за 
мерните места за кои не постои техничка можност за 
автоматска промена на летно и зимско сметање на вре-
мето во мерните уреди, периодот на високи оптовару-
вања е од  07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 ча-
сот за време на зимско сметање на времето, а за време 
на летното сметање е од 08:00 до 15:00 часот и од 17:00 
до 23:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Под период на ниски оптоварувања во еден ден 
е времето што не е опфатено со периодите на високи 
дневни оптоварувања утврдени во ставовите (2), (3), (4) 
и (5) на овој член, вклучувајќи го и периодот од 00:00 
до 24:00 часот во недела.“ 

 
Член 2 

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополну-
вање на Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија на домаќинства и мали потрошувачи влегува 
во сила со денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”. 

 
Бр. 01-1439/1  

24 август 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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