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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

666.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И НОВ
ЗЕЛАНД
I
Г. Веле Трпевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија и Нов Зеланд, со седиште во Канбера.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија и Нов Зеланд престанува заклучно со 31.3.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 64
Претседател
27 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
667.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
СЛОВЕНИЈА
I
Г. Томи Димитровски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Словенија, со седиште во
Љубљана.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија
престанува заклучно со 31.3.2018 година.

Указ број 65
Претседател
27 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
668.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА
I
Г. Тони Атанасовски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Индија, со седиште во Њу
Делхи.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Индија
престанува заклучно со 31.3.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 66
Претседател
27 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
669.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
I
Г. Велибор Атанасовски Топалоски се отповикува
од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на
Република Македонија во Арапска Република Египет,
со седиште во Каиро.
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II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република
Египет престанува заклучно со 31.3.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 67
Претседател
27 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
670.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА, СУВЕРЕН ВОЕН РЕД НА МАЛТА
И РЕПУБЛИКА МАЛТА
I
Г. Оливер Шамбевски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Италијанската Република, Суверен Воен Ред на Малта и Република Малта, со седиште во
Рим.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република, Суверен Воен Ред на Малта и Република Малта
престанува заклучно со 31.3.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 68
Претседател
27 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
671.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
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УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ХОЛАНДИЈА
I
Г. Игор Попов се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Хаг.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија престанува заклучно со 14.4.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 69
27 февруари 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
672.
Врз основа на член 34 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“
бр.171/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ И РАБОТНО
ВРЕМЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
Член 1
Во Уредбата за категоризација, обем на користење
и работно време на граничните премини („Службен
весник на Република Македонија“, бр.161/2013), во
член 2 во ставот 2, алинејата 3 се менува и гласи:
„ - За воздушен сообраќај: „Меѓународен Аеродром
Скопје“.“
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2535/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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673.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/15 и 142/16), а во врска со точка
24 од Договорот за концесија склучен на 24.9.2008 година помеѓу Владата на Република Македонија преку
Министерството за транспорт и врски, ТАВ Македонија ДООЕЛ, Скопје и TAV Havalimanlari Holding A.Ș,
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕНУВАЊЕ
НА НАЗИВОТ НА АЕРОДРОМОТ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за менување на називот на Аеродромот во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/08) во членот 1 зборовите „а во транскрипција, испишано на англиски јазик ќе гласи:
„International Airport Skopje“ се заменуваат со зборовите „а во превод на англиски јазик ќе гласи: „Skopje
International Airport“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-2536/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

674.
Врз основа на член 12 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија”
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/2015, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16 и 67/17), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СВ. ЛУКА“
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
Приватно средно училиште „Св.Лука“ - Скопје.
Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на барањето од основачот Билјана Апостолова,
со адреса на живеење на ул. „Фрањо Клуз“ бр.Б11/10
во Скопје.

Член 3
Во приватното средно училиште од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува настава за средно
стручно образование од здравствената струка за образовните профили: медицинска сестра, забен техничар и
физиотерапевтски техничар и од струката лични услуги за образовниот профил козметички техничар, согласно Законот за средното образование и Законот за
стручно образование и обука.
Член 4
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава
во Приватното средно училиште „Св.Лука“ - Скопје е
согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во
средното образование.
Наставата ќе ја изведуваат 14 наставници во прва
година на образование, 15 наставници во втора година
на образование, 17 наставници во трета година на образование и 20 наставници во четврта година на образование.
Член 5
Потребната опрема за опремување на Приватното
средно училиште „Св.Лука“ - Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.
Член 6
Приватното средно училиште „Св.Лука“ - Скопје
ќе биде сместено во објект на улица „11 Октомври“
бр.1 во Скопје, со вкупна површина од 1436 м2.
Член 7
Бројот на учениците кои ќе се запишат во прва година
на образование во учебната 2018/2019 година ќе изнесува
четири паралелки, додека за наредните учебни години за
бројот на паралелките ќе одлучува основачот.
Член 8
Наставата во Приватното средно училиште „Св. Лука“
- Скопје ќе се изведува на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и на германски јазик и неговото писмо.
Член 9
Програмата за воспитно-образовната дејност за
стручно образование на Приватното средно училиште
„Св.Лука“ - Скопје е соодветна на програмата за стручно образование која се остварува во јавните средни
училишта во Република Македонија.
Член 10
Приватното средно училиште „Св.Лука“ - Скопје
ќе отпочне со работа на 1 септември 2018 година по
добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.
Член 11
Средствата потребни за работа на Приватното средно
училиште „Св.Лука“ - Скопје ги обезбедува основачот.
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Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2049/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

675.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителнитe резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
50.000 килограми мазут на Државниот студентски дом
„Скопје“ – Скопје.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за непречено остварување на работите на
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2534/1
27 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

676.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.2.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ЖЕЛЕЗАРА”, ОПШТИНА ГАЗИ
БАБА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесија
за експлоатација на техногени минерални суровини на
локалитетот „Железара”, Општина Гази Баба бр. 429333/1 од 6.10.2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 177/15).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8561/1-17
20 февруари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

677.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА КПУ ЗАТВОР СТРУМИЦА
1. Жанета Радмилова се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на КПУ Затвор Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2261/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
678.
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државната
статистика („Службен весник на Република Македонија“
бр.54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015 и
27/2016), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1. За директор на Државниот завод за статистика се
именува Апостол Симовски, досегашен в.д. директор
на Заводот.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КПУ ЗАТВОР ТЕТОВО

Бр. 24-2361/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
679.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе

1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Тетово
се именува Сузана Костовска, досегашен в.д. заменик
на директорот на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
СКОПЈЕ
1. За директор на КПУ Затвор Скопје се именува
Ѓоко Котевски, досегашен в.д. директор на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2362/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
680.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ВОСПИТНО
ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО
1. За директор на КПУ Воспитно поправен дом-Тетово се именува, Зоран Стојановски досегашен в.д. директор на на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2364/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
681.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе

Бр. 24-2365/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
682.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА
1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Битола
се именува Костантин Тодоровски, досегашен в.д. заменик на директорот на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2366/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
683.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
БИТОЛА
1. За директор на КПУ Затвор Битола се именува Драган Крајовски, досегашен в.д. директор на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2367/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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684.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
ГЕВГЕЛИЈА
1. За директор на КПУ Затвор Гевгелија се именува
Слободан Џониќ, досегашен в.д. директор на Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2368/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
685.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
ПРИЛЕП
1. За директор на КПУ Затвор Прилеп се именува
Слободанчо Ристески, досегашен в.д. директор на
Установата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2369/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
686.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011, 41/2014 и 55/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА
СЛУЖБА
1. За директор на Педагошката служба, орган во
состав на Министерството за образование и наука се
именува Вангелија Велева, досегашен в.д. директор на
Службата.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2370/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
687.
Врз основа на член 1-а став 2 од Законот за архивски
материјал („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016
и 11/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Државниот архив на Република
Македонија се именува Кирил Петров, досегашен в.д.
директор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2371/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
688.
Врз основа на член 5 од Законот за просветната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011,
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015
и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. За директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование
и наука, се именува Томе Спировски, досегашен в.д.
директор на Инспекторатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2372/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
689.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за управната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013,
41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20 февруари 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

2 .Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За директор на Државниот управен инспекторат,
орган во состав на Министерството за информатичко
општество и администрација, се именува Фаница Николоска, досегашен в.д. директор на Инспекторатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-2376/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
692.
Врз основа на член 18 од Законот за безбедност на
храната („Службен весник на Република Македонија“
бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013,
43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20 февруари 2018 година, донесе

Бр. 24-2373/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
690.
Врз основа на член 128 од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012,
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014,
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015,
129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016,
71/2016 и 132/2016), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ
1. За директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се именува Боре Еркечов,
досегашен в.д. директор на Инспекторатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2374/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
691.
Врз основа на член 30-а од Законот за комуналните
дејности („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и
31/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. За директор на Државниот комунален инспекторат, орган во состав на Министерството за транспорт и
врски, се именува Елизабета Јованчева, досегашен в.д.
директор на Инспекторатот.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија се именува Зоран Атанасов, досегашен в.д. директор на Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2377/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
693.
Врз основа на член 66 од Законот за класифицирани
информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012, 41/2014 и
21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ
ИНФОРМАЦИИ
1. За директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, се именува Стојан Славески,
досегашен в.д. директор на Дирекцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2379/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
694.
Врз основа на член 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016 и 106/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасување се именува Аднан Џафероски, досегашен в.д. директор на Дирекцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2381/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
695.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
1. За директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Николче Бабовски, досегашен в.д. директор на
Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2382/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
696.
Врз основа на член 56 став 5 и 6 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010, 41/2014, 148/2015 и 55/2016),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО
УПРАВУВАЊЕ
1. За координатор на Националниот координативен
центар за гранично управување се именува Владимир
Пивоварoв, досегашен в.д. координатор на Центарот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2386/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

697.
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија “ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, и
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
1. За директор на Управата за извршување на санкциите, орган во состав на Министерството за правда
се именува Јовица Стојановиќ, досегашен в.д. директор
на Управата.
2 .Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2387/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
698.
Врз основа на член 10 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013,
41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 20
февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. За директор на Државниот пазарен инспекторат,
орган во состав на Министерството за економија се
именува Стојко Пауновски, досегашен в.д. директор на
Инспекторатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2389/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
699.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009,
105/2009, 48/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014,
167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА
1. За директор на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Ѓоко
Танасоски, досегашен в.д. директор на Управата.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР
СТРУМИЦА

Бр. 24-2390/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
700.
Врз основа на член 42 став 1 и 2 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018
година, донесе

1. За директор на КПУ Затвор Струмица се именува
Борче Цветков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
1. За директор на Управата за финансиско разузнавање, орган во состав на Министерството за финансии,
се именува Блажо Трендафилов, досегашен в.д. директор на Управата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2391/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
701.
Врз основа на член 9 од Законот за Финансиската
полиција („Службен весник на Република Македонија“
бр. 12/2014, 43/2014, 33/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА
1. За директор на Управата за Финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии,
се именува Арафат Муареми, досегашен в.д. директор
на Управата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2392/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
702.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари
2018 година, донесе

Бр. 24-2394/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
703.
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за
јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За директор на Управата за јавни приходи, орган во
состав на Министерството за финансии, се именува Сања
Лукаревска, досегашен в.д. директор на Управата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2395/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
704.
Врз основа на член 14 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 160/2014,
72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015 и
30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ
1. За директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се именува Александар Младеновски, досегашен в.д. директор на Дирекцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2397/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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705.
Врз основа на член 4 став 3 и член 6 став 5 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2010, 43/2014, 154/2015, 27/2016 и
190/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ
ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ
1. За главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош се именува Адем Цури, досегашен в.д. главен ревизор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2398/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
706.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015,
152/2015, 39/2016 и 11/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Агенцијата за филм на Република
Македонија се именува Горјан Тозија, досегашен в.д.
директор на Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2405/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
707.
Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003,
81/2008, 158/2010, 43/2014 15/2015, 153/2015 и
27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
1. За директор на Фондот за осигурување на депозити се именува Борче Хаџиев, досегашен в.д. директор на Фондот.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-2407/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
708.
Врз основа на член 20, став 3 од Законот за Бирото
за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009,
69/2013, 120/2013, 148/2013, 41/2014 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
1. Ризван Беља се разрешува од должноста вршител
на должноста директор на Бирото за развој на образованието.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2408/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
709.
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и
142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1. Неџмедин Садику се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Државниот испитен
центар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2409/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
710.
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), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
И АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и
алергологија – Скопје, се именува Весна Темелковска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2410/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
711.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО
1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово, се именува Весна Зориќ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2412/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
712.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола, се именува Васко Ангеловски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2413/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
713.
Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014,
116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1. За директор на Агенцијата за катастар на недвижности се избира Борис Тунџев, досегашен в.д. директор
на Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2414/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
714.
Врз основа на член 57 и член 58 од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“
бр. 188/2013, 148/2015, 192/2015 и 55/2016), и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА
КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА
1. Д-р Ана Фрицханд се разрешува од должноста
член на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата од Комора на психолози на Република Македонија, на нејзино
барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2416/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 14 - Бр. 38

28 февруари 2018

715.
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) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе

717.
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 Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО – СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО
ПОВЕДЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА КОМИСИЈАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА

1. Од должноста членови на Органот за надзор на
ЈУ за згрижување деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение, се разрешуваат:
- Златко Апостолоски,
- Катерина Лазареска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. На Блерим Златку му се утврдува престанок на
мандатот претставник на Комисијата за утврдување на
репрезентативноста од Министерството за економија.
2. За член на Комисијата за утврдување на репрезентативноста, се определува Александра Јаневска-Гиновска, од Министерството за економија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-2417/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
716.
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ 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 седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе

Бр. 24-2419/1
Претседател на Владата
20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
718.
Врз основа на член 10 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД
– ОХРИД
1. За претставници на Советот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод – Охрид, се определуваат:
- проф. д-р Стое Смилков,
- проф. д-р Дијана Блажековиќ-Димовска и
- проф. д-р Живорад Томевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2418/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДOЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Дарио Николовски се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2428/1
20 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
719.
По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 176/2017) направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
Во член 3 став (1) наместо зборовите:
„Во член 5 ставот 3 зборовите: „нивното настанување“ се заменуваат со зборовите: „ предвидениот рок за
достава“
треба да стојат зборовите:
„Во член 5 ставот 3 буквата: „ј)“ се заменува со буквата: „љ)“, а зборовите: „нивното настанување“ се заменуваат со зборовите: „предвидениот рок за достава“.
Бр. 01-303/1
26 февруари 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Булент Дервиши, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
720.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-02/18 од 4.1.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги
АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, на седницата одржана на
27.2.2018 година, донесе

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Штип.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен
технички преглед од надзорен инженер со кој овој
енергетски објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-02/18
27 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Железничка
ББ Штип
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 316.01.1/18
4. Број на деловниот субјект – 5042399
5. Единствен даночен број – 4029995108626

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ
„АЛУНИКО СОЛАР“.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АЛУНИКО СОЛАР“ на КП бр. 1072/13, КО Штип 1.
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8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на
електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична
енергија, и условите определени во лиценцата;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и прис-
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тап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – АЛУНИКО СОЛАР со планирана моќност до 95,85 kW;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000
од Агенција за Катастар;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години.
4. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – JAP4BB(K)270-270W;
- број на фотоволтаични модули - 270 x 355,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :
- Моќнoст на модул: 300 Wp,
- Напон на модул: 31.13 V,
- Струја на модул: 8.67 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 95,85 kW.
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5. тип, производител и номинални податоци на инвертор – PIKO 20 & PIKO 15 – број на инвертори - 5;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 х 15000 W и
3 x 20000 W
6. годишно сончево зрачење на таа локација 1550kWh/m2;
7. очекувано производство на електрична енергија
148,567 MWh - годишно
__________
721.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 189/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11,
78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија УП1 бр.12-03/18 од 17.1.2018
година на Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 27.2.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа Oдлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-03/18
27 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје со седиште
на Бул. Партизански Одреди бр.15-А/2-6 Скопје.
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
27.02.2018 година
4. Датум на важење на лиценцата
27.02.2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 317.11.1/18
6. Број на деловниот субјект – 6961398
7. Единствен даночен број – 4080014545288
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата
територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, Правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
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електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот
на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo
обезбедувањe;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при
работа;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
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обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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722.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во
врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување
на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот
и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството
за подготовка на барањето за утврдување на тарифа
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година и постапувајќи
по Барањето за покренување на постапка за измена
на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга поради измена на Планот за прилагодување на
тарифи на ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово бр. 09-07/3
од 5.1.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08149/17 од 12.1.2018 година, на седницата одржана на
ден 28.2.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД ОГРАЖДЕН БОСИЛОВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 19,13 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 19,07 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 20,16 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,54%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 3,41%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 4,83%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-149/17
28 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Стр. 20 - Бр. 38

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. 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.

28 февруари 2018

contact@slvesnik.com.mk

