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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2389. 

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, 06/2016,  30/2016, 61/2016 и 

64/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗ-

ГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-

ВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста член на Надзорниот одбор на 

Друштво за изградба, управување и издавање на пове-

ќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје се 

отповикува Ѓорги Галетановски. 

2. За член на Надзорниот одбор на Друштво за из-

градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 

Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје се избира Горан Шу-

мански. 

3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се  објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 24-6503/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2390. 

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 97 од За-

конот за општата управна постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 

Република Македонија, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВА-

ЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВ-

НИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕ-

ВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД 

 

1. Во Решението за  именување член на Управниот 

одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за пре-

венција, лекување и рехабилитација на кардиоваску-

ларни заболувања – Охрид, бр. 24-5729/1 од 29 мај 

2018 година  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.108/2018), се врши исправка, така што  во  

точка 1 од решението наместо името:  Адриан Адоко 

треба да стои: Адриана Доко. 

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. 24-5729/3 Заменик на претседателот 

2 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2391. 
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 97 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на 
Република Македонија, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА  ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИК 
НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВ-
СТВЕНИ УСТАНОВИ, УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИ-
НИКИ, ЗАВОД  И  УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 
1. Во Решението за  именување член на Управниот 

одбор – претставник на основачот на ЈУ од областа на 
здравството за потребите на јавните здравствени уста-
нови, универзитетски клиники, завод и ургентен цен-
тар - Скопје, бр. 24-5696/1 од 29 мај 2018 година  
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.108/2018), се врши исправка, така што  во  точка 1 
од решението наместо името:  Неџати Алии треба да 
стои: Неџат Алији. 

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. 24-6457/2 Заменик на претседателот 

2 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

3892. 
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 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА- СКОПЈЕ 
 
1. Ивица Михајловиќ се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасишта-  Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасишта-Скопје, се именува 
Иса Абази. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-6504/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2393. 
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, 42/2011, 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 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 седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  

„Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Училишниот одбор – прет-

ставник на основачот на Посебното основно училиште 
„Д-р Златан Сремец“  – Скопје,  се разрешува Ружица 
Димовска. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на Посебното основно училиште „Д-р Зла-
тан Сремец“  – Скопје, се именува Кадрије Синани. 

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

 
Бр. 24-6505/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2394. 
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, 42/2011, 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 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 седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА УЧИЛИШНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ПО-
СЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ –  

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Училишниот одбор – претставник на 

основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ – 
Скопје се именува Мухамед Рамадани. 

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

 
Бр. 24-6506/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2395. 
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 26 јуни 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈП Македон-

ска радиодифузија - Скопје, се именуваат:  
- Небојша Трајковски и 
- Марко Михаилоски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 6507/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2396. 
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 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-   

СКОПЈЕ 
 
1. Небојша Трајковски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија-  Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие Македонска радиодифузија-  Скопје, се именува 
Сефедин Алити. 

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

 
Бр. 24 – 6508/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2397. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 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 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 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА СПОРТСКАТА АКАДЕМИЈА 

 
1. Од должноста член на Училишниот одбор – прет-

ставник на основачот на Спортската академија, се раз-
решува Томе Андоновски. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на Спортската академија, се именува Лулзим 
Вранези. 

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

 
Бр. 24-6509/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2398. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА  ЈУ  ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

КРУШЕВО 
 
1. Пандора Стеваноска се разрешува од должноста 

член  на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ Центар за социјална работа Крушево. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево, се 
именува Милаим Амеди. 

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

 
Бр. 24 – 6510/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2399. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 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 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 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА 
ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ  „ЛАЗАР  ЛИЧЕНОСКИ“ –  

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста член на Училишниот одбор – прет-

ставник на основачот на Државното средно училиште 
за применета уметност „Лазар Личеноски“ –  Скопје, се 
разрешува Кристина Ѓуран. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на Државното средно училиште за примене-
та уметност „Лазар Личеноски“ –  Скопје, се именува 
Беким Ламалари. 

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

 
Бр. 24- 6511/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2400. 
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 26 јуни 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Миленко Јанчев се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор од редот на афирмирани и стручни 
лица на ЈП Службен весник на Република Македонија,. 

2.За член на Управниот одбор од редот на афирми-
рани и стручни лица на ЈП Службен весник на Репуб-
лика Македонија се именува Беким Мурати. 

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

 
Бр. 24 – 6512/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2401. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 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 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 26 јуни 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИ-
ЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДМУ„ТОДОР СКАЛОВСКИ - ТЕТОЕЦ“ – ТЕТОВО 

 
1. Од должноста  член на Училишниот одбор – 

претставник на основачот на ДМУ„Тодор Скаловски -
Тетоец“ – Тетово, се разрешува Аниа Алии. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на ДМУ„Тодор Скаловски -Тетоец“ – Те-
тово, се именува Шериф Абдурамани. 

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

 
Бр. 24-6513/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2402. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОР-
ГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КРУШЕВО 
 
 
1. Николче Чавкароски се разрешува од должноста 

член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална 
работа Крушево. 

2. За  член на Органот за надзор на ЈУ Центар за со-
цијална работа Крушево се именува Еркан Ајдароски. 

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

 
Бр. 24 – 6514/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2403. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО 

 

1. Лидија Николовска Георгиевска се разрешува од 

должноста член  на Управниот одбор-претставник на 

основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална 

работа Куманово. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-

бота Куманово се именува Џемаил Јахија. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 6515/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2404. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 

42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 

49/2007, 81/2008, 92/2008, 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 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 26 јуни 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОС-

НОВАЧОТ  НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКО - БАЛЕТ-

СКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ  

ЛУЈ“ – СКОПЈЕ 

 

1. Од должноста член на Училишниот одбор - прет-

ставник на основачот на Државниот музичко - балет-

ски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – 

Скопје, се разрешува Назиф Џафери. 

2. За член на Училишниот одбор - претставник на 

основачот на Државниот музичко - балетски училишен 

центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје, се именува 

Месуд Јакупи. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-6516/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 
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2405. 
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 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Георги Трајчев се разрешува од должноста член 
на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Македонија, се 
именува Елез Елези. 

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

 
Бр. 24 – 6517/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2406. 
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 26 јуни 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ –  

БИТОЛА 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именува Земир Де-
мири. 

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

 
Бр. 24 – 6518/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2407. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУ-
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

ОХРИД 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник на ос-

новачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална ра-
бота Охрид се именува Урим Алиу. 

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

 
Бр. 24 – 6519/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2408. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

ГОСТИВАР 
 
1. Горан Ангелов се разрешува од должноста член 

на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Гостивар. 

2. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Гостивар се именува 
Газменд Рамадани. 

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

 
Бр. 24 – 6520/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2409. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СКОПЈЕ 

 
1. Нуран Ибрахими  се разрешува од должноста 

член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа Скопје.  
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2. За  член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа Скопје се именува 
Нехат Хусеини. 

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

 
Бр. 24 – 6521/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2410. 
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 26 јуни 2018  
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ -  БИТОЛА 

 
1. Ерика Пешкоска се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕ-
ЖЕВО“ - Битола. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола, се именува Мухамед Ам-
зоски. 

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

 
Бр. 24 – 6522/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2411. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 
 
1. Елица Матеска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ 
Mеѓуопштински центар за социјална работа Гостивар. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници 
на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјал-
на работа Гостивар се именуваат: 

- Ресим Ејупи и 
- Лулзим Селами. 

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

 
Бр. 24-6523/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2412. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ВЕЛЕС 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална ра-
бота Велес се именува Нафи Дурмиши. 

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

 
Бр. 24-6524/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2413. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за 
социјална работа Струга се разрешуваат: 

- Васко Попоски и 
- Татијана Огненовска. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ Мешуопштински центар за социјал-
ни работи Струга се именуваат: 

- Ндерим Полиси и 
- Фадил Шаќири. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6525/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2414. 

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 26 јуни 2018 
година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈП за желез-

ничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
– Скопје,  се именуваат:  

- Исни Јакупи и 
- Андреја Станојковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6526/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2415. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. Елена Лазаревска се разрешува од должноста 

член  на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа Битола, 
а за член се именува Беким Мемети. 

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

 
Бр. 24-6527/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2416. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

СТРУГА 
 
1. Од должноста членови на Органот за надзор на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга, 
се разрешуваат: 

- Марјан Лазороски 
- Ивана Јованоска. 
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа  Струга, се имену-
ваат: 

- Иќмет Цома 
- Бесим Кадриу. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6528/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2417. 
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 26 јуни 2018  
донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

– СКОПЈЕ 
 
1. Андреја Станојковски се разрешува од должнос-

та член на Надзорниот одбор за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Јавното претприја-
тие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОН-
СКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Ибраим Де-
ари. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
Бр. 24-6529/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2418. 
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, 
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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 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ И ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РЕДОТ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ 

Mеѓуопштински центар за социјална работа Тетово се 
разрешуваат: 

- Валдет Велиу – претставник на основачот и 
- Абдулвехап Хусеини – од редот на стручните ра-

ботници во Центарот. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјални работи Тетово се имену-
ваат: 

- Фатмир Таири – претставник на основачот и 
- Бесник Ислами – од редот на стручните работници 

во Центарот. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6530/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2419. 
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 26 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за 
социјална работа Дебар се разрешуваат: 

- Селма Мимидиновска 
- Фадрија Мустафоска и 
- Амир Далипоски. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ Мешуопштински центар за социјал-
ни работи Дебар се именуваат: 

- Африм Керкути 
- Лумбад Дураку и 
- Дине Исаку. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6531/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2420. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 26 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

ДЕБАР 
 
1. Од членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Дебар, се разре-
шуваат: 

- Дине Исаку и 
- Алтин Аме. 
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа   Дебар, се имену-
ваат: 

- Руждије Авдулау и 
- Дергим Каја. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6532/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2421. 
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-29 
од 08.06.2018 година на седницата одржана на ден 
29.06.2018 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Даниела Трајковска  од Скоп-
је издадена со Решение бр.07-2567/3 од 16.07.2008 го-
дина и Решение број УП1 08-113 од 23.07.2013 година 
на Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Даниела Трајковска се обновува за пери-
од од 5 (пет) години од денот на донесување на ова ре-
шение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Даниела Трајковска престанува да важи 
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова ре-
шение во случаите предвидени со Закон. 
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4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-29 Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2422. 
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-30 
од 08.06.2018 година на седницата одржана на ден 
29.06.2018 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Жарко Атанасовски  од Скоп-
је издадена со Решение бр. 07-2565/3 од 16.07.2008 го-
дина и Решение број УП1 08-114 од 23.07.2013 година 
на Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Жарко Атанасовски се обновува за пери-
од од 5 (пет) години од денот на донесување на ова ре-
шение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Жарко Атанасовски престанува да важи 
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова ре-
шение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-30 Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2423. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ 

ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИ-

ТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЧУМА КАЈ 

МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА  

 

Член 1 

Со ова решение заради заштита од внесување на ви-

русот на чума кај мали преживари (Peste des Pestitis 

Ruminants) се забранува увоз и транзит во Република 

Македонија на: 

- живи домашни и диви овци и кози, семе, јајце 
клетки и ембриони од домашни и  диви овци и кози 
кои потекнуваат од Република Бугарија и 

- месо од домашни и  диви овци и кози, производи 
од месо од домашни и  диви овци и кози, преработки 
од месо од домашни и  диви овци и кози, млеко од до-
машни и  диви овци и кози, производи од млеко од до-
машни и  диви овци и кози, како и нуспроизводи од до-
машни и  диви овци и кози, кои потекнуваат од регио-
нот Јамбол/Yambol во Република Бугарија. 

 
Член 2 

По исклучок од член 1 алинеја 2 од ова решение, 
може да се увезуваат производи од месо од домашни и 
диви овци и кози доколку месото било подложено на 
еден  од следните специфични третмани, и тоа:  

- обработка во херметички затворен контејнер до Fo 
вредност од три или повеќе; 

- термички третман што обезбедува постигнување 
на температура од најмалку 70°C што треба да помине 
низ производот од месо во текот на преработката на 
месото; 

- термички третман што обезбедува постигнување 
на температура од најмалку 80°C што треба да помине 
низ производот од месо во текот на преработката на 
месото; 

- термичко третирање на производите од месо, во 
херметички затворени контејнери на температура од 
најмалку 60°C за период од најмалку 4 часа, што обез-
бедува постигнување на температура од најмалку 70°C 
во внатрешноста на производот за периодот од 30 ми-
нути и 

- термички третман што обезбедува постигнување 
на температура од најмалку 65°C во внатрешноста на 
производот за периодот што е неопходен за постигну-
вање вредност на пастеризација (pv) еднаква или пого-
лема од 40. 

 
Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 02 – 2356/3 Агенција за храна 

2 јули 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
________ 

 
2424. 

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 ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ 
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРО-
ИЗВОДИ 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 подго-
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товки од свинско месо, други производи кои содржат 
свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заш-
тита од внесување на вирусот на африканска свинска чу-
ма во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 216/16,  95/17, 118/17, 138/17, 79/18 
и 101/18), 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 Маке-
донија“.  

 
Бр. 02 – 1733/3 Агенција за храна 

2 јули 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

Прилог 
 

Дел 4 
 
1. Италија  
Следните области во Италија:  
Сите области на Сардинија. 
2. Република Чешка  
Регионот Zlin.  
3. Романија  
Следните области во Романија: 
- Регионот Satu-Mare; 
- Регионот Tulcea. 
4. Унгарија 
Следните области во Унгарија: 
- Регионот Heves; 
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg. 

__________ 
 
2425. 

Врз основа на член 37 став (11), член 38 став (11), 
член 39 став (11) и член 44 став (12) од Законот за вете-
ринарно здравство („Службен весник нa Република 
Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 
53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВЕТЕ-
РИНАРНА АМБУЛАНТА, ВЕТЕРИНАРНА 
КЛИНИКА, ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА  И ВЕ-
ТЕРИНАРНА СЛУЖБА НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ 

 
Член 1 

 
Предмет 

Со овој правилник се пропишуваат условите за 
одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна 
клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба 
на одгледувалиште во поглед на просториите, вработе-
ните, објектите, неопходна опрема и инструменти за 
вршење на активности. 

Член 2 
 

Дефиниции 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 

1. „Мали животни“ се месојади, други животни чие 
месо не се користи за исхрана на луѓе и други домашни 
миленици; 

2. „Големи животни“ се копитари, големи и мали 
папкари и други животни чие месо се користи за исхра-
на на луѓе; 

3. „Регистер“ е база на податоци која содржи соод-
ветни податоци за сите ветеринарни амбуланти, вете-
ринарни клиники, ветеринарни болници, и ветеринарна 
служба на одгледувалиште како и за лиценцираните и 
овластени ветеринари и 

4. „Ветеринарни друштва“ се ветеринарна амбу-
ланта, ветеринарна клиника и ветеринарна болница, ве-
теринарна служба на одгледувалиште и ветеринарна 
амбуланта за мали животни. Ветеринарните друштва 
може да бидат регистрирани како субјекти за лекување 
на мали и/или големи животни. 

 
Ветеринарно-здравствени услови 

 
Објекти 

 
Член 3 

(1) Објектот на ветеринарна амбуланта, ветеринар-
на клиника и ветеринарна болница (во натамошниот 
текст: правно лице кое врши ветеринарна дејност) тре-
ба да биде сместен во засебна зграда или во дел од 
зграда, со пристапен пат изграден од цврст материјал 
(асфалтиран, бетониран или поплочен) и со заградено 
дворно место од најмалку 20 м. 

(2) Објектот на ветеринарна амбуланта за мали жи-
вотни, треба да биде сместен во засебна зграда или во 
дел од зграда или во засебен простор во склоп на згра-
да за заедничко домување, со пристапен пат изграден 
од цврст материјал (асфалтиран, бетониран или попло-
чен). Влезот за странки со животни мора да биде одда-
лечен најмалку 4 метри од влезот за станари или корис-
ници на други јавни простории или да биде одвоен со 
физичка преграда изградена од цврст материјал со ми-
нимална висина и должина од 2 метри. 

(3) Објектите од ставите (1) и (2) на овој член треба 
да бидат сместени во приземјето на зградата. 

 
Општи услови 

 
Член 4 

Објектот во кој е сместено правното лице кое врши 
ветеринарна дејност, треба да биде видливо означено 
со натпис со полн назив, адреса, телефонски број, адре-
са на електронската пошта и работното време. 

 
Работни простории 

 
Член 5 

 (1) Распоредот на простории помеѓу работните, по-
мошните и санитарните простории во објектот за врше-
ње ветеринарна дејност треба да сочинуваат функцио-
нална целина и да овозможат одделување на чистиот 
од нечистиот дел, непречена работа, сигурност и дви-
жење на вработените и странките, како и заштита од 
неовластен влез во работните простории. 

(2) Просториите во објектот од став (1) на овој член 
треба : 

1. Да се користи само за вршење на ветеринарна 
дејност, 

2. Намената на одделни простории во објектот тре-
ба да биде видливо означена на влезната врата на секо-
ја просторија, 
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3. Подовите на просториите треба да не се лизгави, 
да може лесно да се чистат и дезинфицираат и да се со 
пад кон сливник кој е заштитен од продор на канализа-
циони мириси и од влегување на глодари. 

4. Површините на вратите, касата на вратите и про-
зорците, мебелот и уредите за преглед и лечење на жи-
вотните треба да се изработени од цврст, непропуст-
лив, неапсорбирачки, безмирисен материјал отпорен на 
корозија односно обоени со отпорна боја која овозмо-
жува лесно миење, чистење и дезинфекција, 

5. Прозорците кои се отвораат, треба да се заштите-
ни со мрежа за спречување на влез на штетници и ин-
секти, 

6. Во просториите каде што се вршат прегледи и 
третман на животните, миење и чистење на приборот, 
инструментите и опремата, како и за одржување на хи-
гиената на вработените треба да има мијалник и чешма 
со топла и ладна вода, 

7. Да се обезбеди одвоено собирање на медицин-
скиот отпад по видови и категории кои треба да се чу-
ваат во соодветни контејнери до предавање на овласте-
но правно лице, 

8. Да бидат осветлени со природна или вештачка 
светлина. Во просторијата за лекување, просторијата за 
хируршки зафати и во просторијата за интензивно ле-
кување треба да има обезбедено осветлување од нај-
малку 500 лукса, а во лабораторијата и на другите ра-
ботни места, како и во другите простории да има соод-
ветно осветлување, 

9. Ѕидовите, вратите и прозорците во просториите 
во кои се внесуваат животните и просторот/просторија-
та за чистење, миење и стерилизација треба да бидат 
обложени со материјал кој лесно може да се чисти и 
дезинфицира до висина од 1,5 m, со мазни површини, 
отпорни на често темелно чистење, перење и дезинфек-
ција, 

10. Да бидат изведени така да можат брзо да се про-
ветруваат и 

11. Во просториите каде се извршуваат ветеринар-
ните интервенции, чекалната и просторијата за чување 
ветеринарно медицински препарати, треба да се обез-
беди температура од 18 

0
С до 22 

0
С.  

 

Просторија за преглед и лечење на животни (ординација) 

 

Член 6 

(1) Секое ветеринарно друштво треба да има прос-

тории за преглед и лечење на животни.  

(2) Во просториите за преглед и лечење на големи 

животни може да се прегледуваат и лечат мали жи-

вотни. 

(3) Во просторијата за преглед и лечење на мали 

животни може да се извршуваат лабораториски испи-

тувања, да содржи дел за инструменти и прибор како и 

дел за канцелариско и административно  работење. 

 

Просторија за преглед и лечење на големи животни 

 

Член 7 

Просторијата за преглед и лечење на големи живот-

ни треба да има висина од најмалку 260 cm, и површи-

на од најмалку 16 m2, каде должината и ширината не е 

помала од 3,5 m. 

Опрема за просториите за преглед и лечење на големи 
животни 

 
Член 8 

Во просторијата наменета за преглед и лечење на 
големи животни треба да има: 

1. Бокс или маса за фиксација и преглед на големи 
животни. Боксот за големи животни може да биде 
сместен и во дворното место на објект, 

2. Плакар за прибор, инструменти и лекови, 
3. Подвижна маса за одлагање на прибор и инстру-

менти, 
4. Прибор за земање и пакување материјали за ла-

бораториска анализа и 
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор. 

 
Просторија за преглед и лечење на мали животни 

 
Член 9 

Просторијата или просторот за преглед и лечење на 
мали животни треба да има висина од најмалку 250 cm, 
површина од најмалку 10 m2, каде должината и шири-
ната не е помала од 3 m. 

 
Опрема за просториите за преглед и лечење на мали 

животни 
 

Член 10 
(1) Просторијата или просторот наменет за преглед 

и лечење на мали животни треба да има: 
1. Маса за преглед и фиксација на мали животни, 
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и 

инструменти, 
3. Прибор за земање и пакување материјали за ла-

бораториска анализа, 
4. Плакар за инструменти, лекови и други средства, 
5. Подвижна светилка или зглобен рефлектор, 
6. Дигитална вага од 0-100 kg за мали животни, 
7. Прибор за обдукција на животни и 
8. Упатство и средства за анти-шок терапија.  

 
Просторија за хируршки интервенции 

 
Член 11 

(1) Просторијата за хируршки зафати за мали жи-
вотни треба да има висина од најмалку 250 cm, со пов-
ршина од најмалку 9 m2, а должината и ширината да не 
е помала од 3 m. За големи животни потребна е висина 
од најмалку 260см, со површина од најмалку 16 m2, а 
должината и ширината да не е помала од 4 m. 

(2) Во просториите наменети за хируршки зафати 
на мали животни треба да има: 

1. Маса за хируршки интерванции за мали животни, 
2. Маса или душек за хирушки интервенции за го-

леми животни, 
2. Подвижна масичка за одлагање на прибор и 

инструменти, 
3. Операциска ламба и 
4. Опрема, прибор и средства за  анестезија   
 
Просторија или простор за извршување на лабора-

ториски испитувања 
 

Член 12 
(1) Во просторијата или просторот со површина од 

најмалку 4 m2, потребна за основни лабораториски ис-
питувања треба да има: 

1. Работна маса со соодветна работна површина из-
работена од соодветен материјал кои може лесно се 
чисти и дезинфицира, 
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2. Мијалник со довод на топла и ладна вода, 

3. Микроскоп со зголемување од најмалку 100 пати 

и прибор за испитувања соодветен на микроскопот кој 

се користи и испитувањата кои ќе се вршат, 

4. Апарати и опрема за лабораториска дијагностика 

соодветна на потребите на дејноста која се врши или да 

користи услуги од акредитирана лабораторија или ве-

теринарно друштво која ги поседува потребните апара-

ти и опрема и 

5. Просторијата или просторот за извршување на 

лабораториски испитувања може да биде посебен прос-

тор во просторијата за преглед и лечење на животните. 

 

Просторија или простор за чистење, миење и стерилизација 

 

Член 13 

(1) Во просторијата или просторот за чистење, мие-

ње и стерилизација на инструментите, приборот и по-

магалата треба да има: 

1. Работна маса со соодветна работна површина из-

работена од материјал кој лесно се чисти и дезинфи-

цира, 

2. Мијалник со довод на топла и ладна вода, 

3. Стерилизатор и 

4. Просторијата или просторот за чистење, миење и 

стерилизација може да биде и посебен простор во 

просторијата за преглед и лечење на животните. 

 

Просторија за складирање на лекови и други санитетски 

материјали 

 

Член 14 

(1) Просторијата, со најмалку 4 m2, за чување вете-

ринарно медицински препарати, помошни лековити 

средства и друг медицински материјал треба да обезбе-

дува и осигури чување на лековите и другиот санитет-

ски материјал согласно упатството на производителот. 

Во просторијата треба да има ладилник со можност за 

одржување на температура од 0 до 8°С. 

(2) Просторијата од ставот (1) на овој член треба да 

биде опремена со соодветен број на шкафови со меха-

низам за заклучување и полици за чување на лекови и 

други санитетски материјали. 

(3) Во просторијата од ставот (1) на овој член треба 

да се обезбеди проветрување, да има затемнети прозор-

ци и врата која ќе биде обезбедена од неовластено вле-

гување на лица и персонал со јасна и видлива назнака 

за забранет пристап на неовластени лица. 

(4) Токсичните материи, средствата за дератиза-

ција, дезинсекција и дезинфекција треба да се чуваат 

во јасно означен шкаф кој се користи исклучиво за таа 

намена под клуч или во посебна просторија под клуч. 

(5) Наркотичните средства, анестетици, цитостати-

ци и други хемотераписки препарати треба да се чуваат 

засебно од средствата наведени во ставот (4) на овој 

член во јасно означен шкаф кој се користи исклучиво 

за таа намена под клуч или во посебна просторија под 

клуч. 

Чекална за странки и животни 

 

Член 15 

Чекалната за странки и мали животни треба да е 

уредена, затворена просторија или простран ходник и 

да е опремена со најмалку три места за седење. 

 

Просторија за изолација на животни 

 

Член 16 

Просторијата за изолација на мали животни треба 

да е одвоена од другите простории во ветеринарно 

друштво, со врата која може да се заклучи, со можност 

за индивидуално држење на најмалку две мали живот-

ни во затворени боксови односно кафези со полни 

прегради, соодветни на видот, големината и здравстве-

ната состојба и благосостојба на животните, на кои им 

е овозможено несметан пристап за чистење и одржува-

ње од страна на овластени лица. Во просторијата треба 

да е оневозможен пристапот на неовластени лица и 

персонал. 

 

Просторија за сместување и нега на животни кои се 

предмет на стационарна здравствена заштита 

 

Член 17 

Просторијата за сместување и нега на животни кои 

се предмет на стационарна здравствена заштита треба 

да овозможи сместување на најмалку три животни на 

начин соодветен на видот, големината и здравствената 

состојба и благосостојба на животните, на кои им е 

овозможено несметан пристап, чистење и одржување.  

 

Просторија за ветеринарни работници 

 

Член 18 

Просторијата за ветеринарните работници треба да 

е доволно голема за во неа да може да се сместат сите 

ветеринарни работници од една смена. 

 

Опрема и инструменти 

 

Член 19 

(1) Опремата, инструментите и приборот треба да 

бидат соодветни на бројот на вработените, опсегот на 

работи и специфичните потреби на дејноста која се 

врши и треба да се направени од материјали кои лесно 

се чистат, мијат, дезинфицираат и стерилизираат или 

се наменети за еднократна употреба. Списокот на пот-

ребната опрема и инструменти се дадени во Прилог 1 

кој е составен дел на овој правилник, 

(2) Заштитната опрема треба да биде соодветна на 

бројот на вработени, опсегот на работи и специфични-

те потреби на дејностите кои се вршат, 

(3) Правно лице кое извршува ветеринарна дејност 

треба да има список на инструментите, приборот и 

заштитната опрема, нивна спецификација и локализа-

ција, 

(4) Правното лице кое извршува ветеринарна деј-

ност треба да обезбеди уредно одржување, проверка и 

калибрација на мерните инструменти, 
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(5) Медицинско-техничката опрема треба да има 

атест и потврда за редовно сервисирање, 

(6) Доколку во дијагностиката или терапијата се ко-

ристи рендгенски или друг апарат кој произведува јо-

низирачко зрачење, треба да има соодветно одобрение 

од релевантната институција од Република Македонија 

од областа со која се регулира заштитата од јонизирач-

ко зрачење и сигурност на изворот на јонизирачко зра-

чење, 

 (7) За секој доктор по ветеринарна медицина пот-

ребно е да се обезбеди соодветен простор кој може да 

се заклучи наменет за чување на службената еви-

денција, документација, печати и сл. 

(8) Ветеринарното друштво треба да има на распо-

лагање најмалку еден компјутер со соодветни аплика-

тивни програми, пристап до интернет и функционална 

електронска пошта, 

(10) Ветеринарното друштво е треба да обезбеди те-

лекомуникациски апарати (телефон, мобилен) во сог-

ласност со начинот и опсегот на работи и адреса за 

електронска пошта и 

(11) Просториите за преглед и лечење и простории-

те за сместување и нега на животните кои се предмет 

на стационарна здравствена заштита треба да имаат 

мијалник со топла и студена вода, сапун и хартија за 

еднократна употреба. 

 

Превозни средства 

 

Член 20 

(1) Превозните средства треба да бидат, соодветно 

опремени за извршување на теренска работа, да бидат 

видливо обележани дека вршат ветеринарна дејност, да 

биде наведен називот на ветеринарното друштво, теле-

фонските броеви и електронската или веб адреса. 

(2) Превозните средства кои служат за превоз на 

контејнери со течен азот треба да имаат багажник, од-

носно простор за сместување на контејнерите, одвоен 

од возачкиот простор, со апарат за фиксација на кон-

тејнерот кој при превозот би спречил потенцијална 

опасност од разлевање на течниот азот. 

(3) Превозните средства треба да бидат опремени 

со преносен фрижидер со електрично напојување за 

одржување на ладниот ланец на чување на ветеринарно 

- медицински препарати.  

(4) Ветеринарните друштва треба да имаат најмалку 

едно возило согласно став 1 од овој член.  

(5) По исклучок од став (4) на овој член ветеринар-

ните амбуланти за мали животни, не треба да поседува-

ат возило. 

 

Хигиена и третирање на отпад 

 

Член 21 

Ветеринарното друштвo треба да воведе и одржува 

процедури за редовно чистење, дезинфекција, постапу-

вање со медицински отпад, третирање на сите видови 

на отпад во склад со посебните прописи и одржување 

на хигиената во објектот.  

Ветеринарна служба на одгледувалиште 
 

Член 22 

(1) Ветеринарната служба  на одгледувалиште тре-

ба да располага, зависно од видот на животни кои се 

предмет на здравствена заштита, со следните просто-

рии и простори: 

- Просторија/простор за преглед и лечење на живот-

ните, 

- Простор/просторија за извршување на лаборато-

риски испитувања, 

- Простор/просторија за чистење, миење и стерили-

зација, 

- Простор/просторија за инструменти и прибор, 

- Просторија за чување на лекови и други санитет-

ски материјали, 

- Просторија за персонал, 

- Санитарен јазол со туш кабина за персонал и 

- Гардероба. 

(2) Просторијата за преглед и лечење на животните 

може да се уреди како одвоен простор во еден или по-

веќе објекти во кругот на одгледувалиштето или во 

просторија за посебни намени. 

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни 

може да се наоѓаат: простор за извршување лаборато-

риски анализи, простор за чистење, миење и стерилиза-

ција и простор за инструменти и прибор. 
 

Ветеринарна амбуланта 

Член 23 

(1) Ветеринарната амбуланта треба да располага со: 

- Просторија за преглед и лечење на животни, 

- Простор/просторија за извршување на лаборато-

риски испитувања, 

- Простор/просторија за чистење, миење и стерили-

зација, 

- Простор/просторија за инструменти и прибор, 

- Просторија за чување на лекови и други санитет-

ски материјали, 

- Простор/просторија за канцелариско/администра-

тивно работење,  

- Санитарен јазол  

- Просторија за вработените, 

- Чекална за странки и животни и 

- Просторија за изолација на животни. 

(2) Во сите случаи кога се предвидува извршување 

на хируршки интервенции на мали животни, на телес-

ни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба 

да се обезбеди посебна просторија за хируршки интер-

венции од членот 11 на овој правилник. 

(3) Во просторијата за преглед и лечење на животни 

може да се наоѓа простор за инструменти и прибор. 

 

Ветеринарна клиника 

Член 24 

(1) Ветеринарната клиника треба да располага со: 

- Просторија за преглед и лечење на животни, 

- Простор/просторија за извршување на лаборао-

риски испитувања, 

- Просторија за чистење, миење и стерилизација, 

- Простор/просторија за инструменти и прибор, 
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- Просторија за чување на лекови и други санитет-

ски материјали, 

- Просторија за работа во канцеларија и консулта-

ции со странките, 

- Санитарен јазол со туш кабина и перална 

- Гардероба за вработените, 

- Чекална за странки и животни и 

- Просторија за изолација на животни 

(2) Ветеринарната клиника може во свој состав да 

има уште и специјалистичка амбуланта, која треба да 

ги исполни условите во поглед на опрема и прибор за 

соодветна специјалистичка дејност пропишани во овој 

Правилник. 

(3) Во сите случаи кога се предвидува извршување 

на хируршки интервенции на мали животни, на телес-

ни шуплини, длабоки мускули, коски и зглобови, треба 

да се обезбеди посебна просторија за хируршки интер-

венции од членот 11 на овој правилник. 

(4) Просторијата од став (1) на овој член алинеја 10 

не претставува услов за одобрување на ветеринарна 

клиника. 

 

Ветеринарна болница 

 

Член 25 

(1) Ветеринарна болница треба да располага со: 

- Просторија за преглед и лечење на животни, 

- Просторија за хируршки интервенции,  

- Просторија за извршување на лабораториски ис-

питувања, 

- Просторија за чистење, миење и стерилизација, 

- Просторија за инструменти и прибор, 

- Просторија за чување на лекови и други санитет-

ски материјали со ладилник, 

- Просторија за ветеринари и консултации со стран-

ките, 

- Санитарен јазол со туш кабина и перална 

- Чекална за странки и животни, 

- Просторија за изолација на животни, 

- Разладен простор/просторија за привремено одла-

гање на отпадни животински материјали и 

- Просторија за сместување и нега на животни во 

тек на лечење соодветен на видот на животните кои се 

предмет на стационарна здравствена заштита. 

(2) Ветеринарната болница за големи животни тре-

ба да обезбеди магацин за храна и постилка. 

(3) Ветеринарната болница треба да обезбеди из-

вршување на микробиолошки, токсиколошки, парази-

толошки и други испитувања во сопствената лаборато-

рија или да користи услуги од друга лабораторија со 

користење на акредитирани методи. 

(4) Најмалку еден доктор по ветеринарна медицина 

треба да спроведе целодневен стручен надзор над жи-

вотните во текот на лечењето низ дежурства и целод-

невна состојба на приправност. 

Престанок на важење 

 

Член 27 

Co денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за објектите, просто-

риите, опремата и хигиенските услови кои треба да ги 

исполнуваат објектите на ветеринарната амбуланта, ве-

теринарната станица и ветеринарната болница („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 17/99).  

 

Влегување во сила 

 

Член 28 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ 

 

Бр. 02-308/3 Агенција за храна 

19 јуни 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

________ 

 

Прилог 1 

Основна опрема и инструменти 

Дел 1 – Ветеринарна амбуланта 

- термометар, 

- стетоскоп (фонендоскоп), 

- рачна батериска светилка, 

- стерилни шприцеви со различна големина за ед-

нократна употреба, 

- стерилни инекциони игли со различна големина за 

еднократна употреба, 

- заштитни ракавици за еднократна употреба, 

- сет за инфузија за еднократна употреба, 

- брунда за фиксација на говеда (освен за мала 

пракса), 

- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала 

пракса), 

- соодветна торба за носење на прирачни ле-

кови,инструменти и прибор, 

- троакар за големи и мали животни (освен за мала 

пракса, 

- отоскоп со светилка (кај мала пракса), 

- „алигатор“ клешта за отстранување туѓо тело во 

ушен канал,  

- спекулум за големи и мали животни, 

- катетер за интраутерина апликација/(или за еднок-

ратна употреба), 

- уринарен катетер, 

- ножици или прибор за стрижење и бричење на 

влакна, 

- скалпел со променливо сечило, 

- хируршки и анатомски пинцети, 

- хируршки ножици (прави и свиткани), 

- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крв-

ни садови, 

- мал и голем иглодржач, 
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- хируршки игли, 

- бубрежњак, 

- ресорптивни и нересорптивни материјали за ши-

ење, 

- „Ѕ“ игла, 

- ланцети, дилататори и катетери за папили на 

млечнажлезда (освен за мала пракса), 

- основи инструменти за обдукција, 

- опрема за вештачко осеменување ( доколку вете-

ринарната организација врши вештачко осеменување ), 

-моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција 

(освен за мала пракса) и 

- заштитна облека и обувки. 

 

Дел 2 – Ветеринарна клиника 

- термометар, 

- стетоскоп(фонендоскоп), 

- рачна батериска светилка, 

- стерилни шприцеви со различна големина за ед-

нократна употреба, 

- стерилни инекциони игли со различна големина за 

еднократна употреба, 

- заштитни ракавици за еднократна употреба, 

- сет за инфузија за еднократна употреба, 

- брунда за говеда(освен за мала пракса), 

- сајла за фиксирање на свињи(освен за мала 

пракса), 

- отварач за уста(говеда), 

- отварач за уста(мали животни), 

- соодветна торба за носење на прирачни ле-

кови,инструменти и прибор, 

- троакар за големи и мали животни, 

- дигестивна сонда за големи животни, 

- дигестивна сонда за мали животни, 

- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопро-

вод, 

- отоскоп со светилка, 

- „алигатор“ клешта за туѓо тело, 

- спекулум за големи и мали животни, 

- катетер за интраутерина апликација/(или за еднок-

ратна употреба), 

- уринарен катетер, 

- ножици или прибор за стрижење и бричење на 

влакна, 

- скалпел со променливо сечило, 

- хируршки и анатомски пинцети, 

- хируршки ножици (прави и свиткани), 

- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крв-

ни садови, 

- мал и голем иглодржач, 

- хируршки игли, 

- бубрежњак, 

- ресорптивни и нересорптивни материјали за ши-

ење, 

- „Ѕ“ игла, 

- ланцети,дилататори и катетери за папили на млеч-

на жлезда, 

- „Burdizzo“ клешта, 

- заштитна облека и обувки, 

- основни инструменти за обдукција (скалпел, нож, 

ножици, пила, садови за собирање на материјал), 

- моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција 

и 

- опрема за вештачко осеменување (доколку ветери-

нарната организација врши вештачко осеменување на 

соодветни животни (говеда,свињи,кучиња)) 

Дел 3 – Ветеринарна болница 

- термометар, 

- стетоскоп(фонендоскоп),  

- рачна батериска светилка, 

- стерилни шприцеви со различна големина за ед-

нократна употреба, 

- стерилни инекциони игли со различна големина за 

еднократна употреба, 

- заштитни ракавици за еднократна употреба, 

- сет за инфузија за еднократна употреба, 

- шприц и игли за туберкулинизација, 

- брунда за говеда (освен за мала пракса),, 

- сајла за фиксирање на свињи (освен за мала 

пракса) 

- отварач за уста (говеда,коњи), 

- опрема за корекција на забало, 

- отварач за уста (мали животни), 

- соодветна торба за носење на прирачни ле-

кови,инструменти и прибор, 

- троакар за големи и мали животни, 

- дигестивна сонда за големи животни, 

- дигестивна сонда за мали животни, 

- сонда за отстранување на туѓо тело во хранопро-

вод, 

- метал детектор, 

- отоскоп со светилка, 

- „алигатор“ клешта за туѓо тело, 

- офталмоскоп,  

- дентална опрема за нега и третман на заби кај ма-

ли животни, 

- апарат за ултразвучна дијагностика, 

- РТГ апарат,  

- спекулум за големи и мали животни, 

- катетер за интраутерина апликација/(или за еднок-

ратна употреба), 

- уринарен катетер за мали и големи животни, 

- ножици или прибор за стрижење и бричење на 

влакна, 

- скалпел со променливо сечило, 

- хируршки и анатомски пинцети, 

- хируршки ножици (прави и свиткани,) 

- големи и мали,прави и свиткани форцепси за крв-

ни садови, 

- мал и голем иглодржач, 

- хируршки игли, 

- бубрежњак, 

- ресорптивни и нересорптивни материјали за ши-

ење, 

- „Ѕ“ игла, 

- опрема за анестезија, 

- опрема за мониторинг на пациент, 

- опрема за реанимација на животно, 

- ланцети,дилататори и катетери за папили на 

мл.жлезда, 

- породилни куки( остри и тапи), 

- двострука зглобна кука, 
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- „Burdizzo“ клешта, 

- „Serra“ клешти, 

- нож за обработка на чапунки (рејсер лев и десен), 

- клешта за чапунки, 

- клешта за копита, 

- заштитна облека и обувки, 

- лабораториска опрема, 

- микроскоп, 

- апарат за биохемиска анализа на крв, 

- прибор за основни ендо и ектопаразитски анализи, 

- основни инструменти за обдукција (скал-

пел,нож,ножици,пила,садови за собирање на матери-

јал), 

-моторна пумпа од минимум 15 л за дезинфекција и 

- опрема за вештачко осеменување на соодветни 

животни (говеда,свињи,кучиња), 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2426. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, 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), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) 

и член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-30/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за 

производство на електрична енергија ИНДИГО ХИД-

РО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 

2.3.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-30/16  

2 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

2427. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, 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), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) 

и член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје, на ден  2.7.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-31/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за 

производство на електрична енергија ИНДИГО ХИД-

РО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 

02.03.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-31/16  

2 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2428. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, 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), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) 

и член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 

Скопје, на ден 2.7.2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-32/16 од 28.6.2016 година, на Друштвото за 

производство на електрична енергија ИНДИГО ХИД-

РО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 

2.3.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-32/16  

2 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2429. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, 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), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) 

и член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на 

ден 2.7.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 86/17 од 26.07.2017 година, на Друштвото 

за производство на електрична енергија ХИДРОГЕН 

ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 

3.1.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-

лика Македонија. 

 

УП1 Бр. 08-86/17  

2 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2430. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, 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), а во врска 

со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) 

и член 10, став 5 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство на електрична 

енергија ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на 

ден 2.7.2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 87/17 од 26.7.2017 година, на Друштвото за 

производство на електрична енергија ХИДРОГЕН 

ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, се продолжува до 

3.1.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-87/17  

2 јули 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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