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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3588.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА РЕКА ЛИСЕЧКА,
РЕЧИЦА 1 И 2
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мали хидроелектрични централи на река
Лисечка, Речица 1 и 2, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија‟‟ бр. 21/16) на конзорциумот составен од
Норд Енерги гроуп, Nord energi group дооелТетово, Капитолкорп ДООЕЛ Тетово, Модинг ДООЕЛ експортимпорт Тетово и Блуе ват-е ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово, со понуда бр. 11-1176/5 од 16 мај 2016 година.
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2. Понудата на понудувачот конзорциум составен
од Норд Енерги гроуп, Nord energi group дооел Тетово,
Капитолкорп ДООЕЛ Тетово, Модинг ДООЕЛ Тетово,
Блуе ват-е ДООЕЛ Тетово за доделување на концесија
за користење на вода за производство на електрична
енергија со изградба на мали хидроелектрични централи на река Лисечка, Речица 1 и 2, се избира за најповолна, со оглед на тоа што понудувачот ги исполнил
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од река Лисечка за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи во група, како што е дадено во табелата, и
тоа:
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4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од Норд Енерги гроуп, Nord energi group дооелТетово,
Капитолкорп ДООЕЛ Тетово, Модинг ДООЕЛ Тетово,
Блуе ват-е ДООЕЛ Тетово е должен да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите
од Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен висина од вкупно 5.300.600,00
денари концесионерот е должен да го плати во рок не
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво , од
друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена
од денот на влегување во сила на оваа одлука.
9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.
10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.

Бр. 159 - Стр. 3

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/1
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3589.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА РЕКА ВАРДАР,
ГРАДИШТЕ И ДВОРЦЕ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мали хидроелектрични централи на река
Вардар, Градиште и Дворце, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија‟‟ бр. 21/16) на конзорциумот составен
од Конзорциум ДТПИУ Тоља дооел експорт-импорт,
с.Радуша, Скопје и АР Бауунтернемен унд Пројектентвиклунг Гмбх, СР Германија, со понуда бр. 11-1176/4
од 16 мај 2016 година.
2. Понудата на понудувачот конзорциум составен
од ДТПИУ Тоља дооел експорт-импорт с.Радуша,
Скопје и АР Бауунтернемен унд Пројектентвиклунг
Гмбх, СР Германија за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи на
река Вардар, Градиште и Дворце, се избира за најповолна, со оглед на тоа што понудувачот ги исполнил
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од река Вардар за производство
на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Стр. 4 - Бр. 159

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен
од ДТПИУ Тоља дооел експорт-импорт с.Радуша,
Скопје и АР Бауунтернемен унд Пројектентвиклунг
Гмбх, СР Германија е должен да регистрира друштво
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во
форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите
од Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен висина од вкупно 6.327.000,00
денари концесионерот е должен да го плати во рок не
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво , од
друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена
од денот на влегување во сила на оваа одлука.
9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.
10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
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13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/2
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3590.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA НА РЕКА ВИРОВСКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на река
Вировска, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на
електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија‟‟
бр. 21/16) на понудувачот ДПТУ „Космос Компани“
доо увоз-извоз Битола, со седиште на ул.Михаил Апостолски-Дончо„ бр.10, Битола, со понуда бр. 11-1716/6
од 16 мај 2016 година.
2. Понудата на понудувачот ДПТУ „Космос Компани“ доо увоз-извоз Битола за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на локацијата на река Вировска, се избира за најповолна, со оглед на тоа што понудувачот ги исполнил
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од река Вировска, слив на Црна
Река, за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
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4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот ДПТУ
„Космос Компани“ доо увоз-извоз Битола е должен да
регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното
друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско
друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку
10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при
што непаричниот влог не може да учествува со повеќе
од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите
од Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен висина од вкупно 5.669.999,00
денари концесионерот е должен да го плати во рок не
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво , од
друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена
од денот на влегување во сила на оваа одлука.
9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.
10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
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13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/3
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3591.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA НА РЕКА ВЕЈАЧКА
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на река
Вејачка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на
електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија‟‟
бр. 21/16) на понудувачот ДПГТУ „АК-Инвест“ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово со седиште на ул. „Борис
Кидрич“ бр.1 Тетово, со понуда,бр. 11-1176/3 од 16 мај
2016 година.
2. Понудата на понудувачот ДПГТУ „АК-Инвест“
ДООЕЛ Тетово за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на локацијата на река Вејачка, се избира за најповолна., со оглед на тоа што понудувачот ги исполнил условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од река Вејачка слив на рекаа
Пена за производство на електрична енергија од мала
хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:
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4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач конзорциумот ДПГТУ
„АК-Инвест“ ДООЕЛ Тетово е должен да регистрира
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност
ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите
од Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен висина од вкупно 3.780.022,00
денари концесионерот е должен да го плати во рок не
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво , од
друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена
од денот на влегување во сила на оваа одлука.
9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.
10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
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12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/4
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3592.
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛA ХИДРОЕЛЕКТРИЧНA ЦЕНТРАЛA НА РЕКА СТРУМИЦА,
МОКРИЕВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на река
Струмица, Мокриево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија‟‟ бр. 21/16) на понудувачот ДПТУ „Геомеридијан“ ДОО Струмица со седиште на ул.„Ленинова“
бр.15, Струмица, со понуда бр. 11-1716/7 од 16 мај
2016 година.
2. Понудата на понудувачот ДПТУ „Геомеридијан“
ДОО Струмица за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на мала хидроелектрична централа на река
Струмица, Мокриево, се избира за најповолна, со оглед на тоа што понудувачот ги исполнил условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација
и достави најповолна понуда.
3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од река Струмица за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична
централа, како што е дадено во табелата:
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4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука
се доделува за период од 23 години сметано од датумот
на склучување на договорот за концесија.
5. Најповолниот понудувач ДПТУ „Геомеридијан“
ДОО Струмица е должен да регистрира друштво во рок
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма
на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво
со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,
или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.
6. Друштвото регистрирано во согласност со точка
5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите
од Законот за водите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.
7. Надоместокот за доделената концесија се состои
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот
надоместок определен висина од вкупно 820.500,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за
концесија.
Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на
определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на
користење.
Концесионерот е должен годишниот надомест да го
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за
претходната година.
8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво , од
друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена
од денот на влегување во сила на оваа одлука.
9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.
10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот
ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.
11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.
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12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе
врши Министерството за животна средина и просторно
планирање.
13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/5
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3593.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија‟‟ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ОД 11 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ
ЦЕНТРАЛИ ЗА ВОДОТЕЦИТЕ ПОД РЕДЕН БРОЈ 1
НА РЕКА ГЕРМАН-КОЗЈЕДОЛСКА, РЕКА НЕРАВ
И РЕКА ГЕРМАН И НА ВОДОТЕКОТ ПОД РЕДЕН
БРОЈ 3 НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи водотеците под реден број 1 на река Герман-Козједолска, река Нерав и река Герман и на водотекот под реден број 3 на река Брегалница, спроведена
во согласност со Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи
(„Службен весник на Република Македонија‟‟ бр.
21/16)
2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи на
локациите од точка 1 на оваа одлука се поништува со
оглед на тоа што по објавениот Јавен повик до истекот
на рокот за доставување на понуди, не е пристигната
ниту една понуда.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5554/6
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 8 - Бр. 159

23 август 2016

3594.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА „ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 159

23 август 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Природно
математички факултет“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Природно математички факултет“
при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5921/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 11

3595.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 12 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 159

23 август 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален
секретаријат на Владата на република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република
Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6100/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 19

3596.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 20 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 27

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетска
библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Универзитетска библиотека
„Св.Климент Охридски“ - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6158/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 28 - Бр. 159

23 август 2016

3597.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
„ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Земјоделски
институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на „Земјоделски институт“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6159/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 30 - Бр. 159

23 август 2016

3598.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
„ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 159

23 август 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Факултет за
земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултет за земјоделски науки и
храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6160/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 33

3599.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 34 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 39

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетска
библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Универзитетска библиотека
„Св.Климент Охридски“ - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6161/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 40 - Бр. 159

23 август 2016

3600.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 159

23 август 2016

23 август 2016

Бр. 159 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 159

23 август 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Универзитетска библиотека „Гоце
Делчев“ - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6162/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

23 август 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3601.
Врз основа на член 394 алинеја 16 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР, НАЧИНОТ НА
НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВОЗАЧ - ИНСТРУКТОР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на
дозволата за возач-инструктор, начинот на издавање и
заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за внатрешни работи.
Член 2
(1) Дозволата за возач-инструктор се издава врз основа на поднесено барање за издавање и заменување на
дозвола за возач-инструктор (во натамошниот текст:
барањето).
(2) Барањето се поднесува на образец, во А4 формат на хартија во бела боја, лично од страна на кандидатот за возач – инструктор односно возачот-инструктор до надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи според живеалиштето
на кандидатот за возач – инструктор односно возачотинструктор.
(3) Барањето од ставот (2) од овој член содржи:
- примател на барањето - Министерство за внатрешни работи;
- наслов: ,,Барање за издавање и заменување на дозвола за возач – инструктор„„;
- причина за поднесување на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци за претходна дозвола за возач-инструктор;
- прилог кон барањето;
- согласност од подносителот на барањето;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот;
- податоци за контакт;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето;
- потпис на подносителот и
- упатство за пополнување на барањето за дозвола
за возач-инструктор.
(4) Образецот на барањето е даден во Прилог број
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) При приемот на барањето, од страна на службеното лице овластено за водење на постапката (во натамошниот текст: овластеното службено лице) се утврдува идентитетот на подносителот на барањето и се проверува дали барањето е уредно пополнето и дали кон
барањето е приложена потребната документација.
(2) Во случај кога не е поднесена целокупната документација потребна за издавање, односно заменување
на дозвола за возач-инструктор, подносителот на барањето се известува во период од 15 дена да ја комплетира потребната документација.
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Член 4
При поднесување на барањето, подносителот на барањето приложува една фотографија со димензии
3,5x4,5 см., која треба да е фотографирана од лице (ан
фас), со неутрален и јасен израз и без било каква покривка на лицето, на обична позадина во светла боја, без
присуство на други лица или предмети. Доколку лицето носи очила, истите не може да ги покриваат очите и
да покажуваат одблесок на светлината.
Член 5
(1) Барањето за заменување на дозвола за возачинструктор се поднесува во следните случаи:
- поради истечен рок на важност;
- кога дозволата за возач-инструктор е изгубена, украдена, уништена или оштетена на начин што оневозможува нејзино користење;
- кога на возачот-инструктор му се променети личните податоци и
- кога се врши запишување на нова категорија на возила за која возачот-инструктор има положено испит.
Член 6
(1) Дозволата за возач-инструктор се издава на образец изработен на дводелна тврда картонска хартија, со
светло сина боја, во правоаголна форма, развиен со димензии 140 x 110 мм, а кога ќе се превитка 70 x 110 мм.
(2) Дозволата за возач-инструктор ги содржи следните податоци:
- Република Македонија;
- Министерство за внатрешни работи;
- код МК;
- назив на исправата;
- сериски број;
- ознака L;
- име;
- презиме;
- датум и место на раѓање;
- матичен број;
- живеалиште;
- број од евиденцијата за возачи-инструктори;
- орган што ја издал;
- датум на издавање;
- рок на важност;
- категорија;
- датум на положен испит;
- место каде е положен испитот;
- потпис на овластеното лице М.П. ;
- фотографија;
- потпис на овластено лице и
- забелешка.
(3) Образецот на дозволата за возач-инструктор од
ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 7
(1) Евиденцијата за издадени дозволи за возачинструктор се води рачно и електронски.
(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи следните рубрики:
- реден број;
- презиме, татково име и име;
- датум и место на раѓање;
- адреса на живеење;
- категорија на дозвола за возач-инструктор;
- датум кога е положен испитот за возач-инструктор и
- забелешка.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по два
месеци од денот на неговото влегување во сила.
Бр. 13.1-50075/1
17 август 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.
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3602.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 10 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПАТНИОТ НАЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛО СО ПРОБНИ
ПРЕНОСЛИВИ МЕТАЛНИ ТАБЛИЦИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА
ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И ПРОБНИ ТАБЛИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на патниот налог за користење на возило со
пробни преносливи метални таблици и формата и содржината на регистарот за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици.
Член 2
(1) Патниот налог за користење на возило со пробни преносливи метални таблици се печати на хартија со
бела боја во А5 формат.
(2) Патниот налог од ставот (1) на овој член е дводелен и содржи:
- реден број;
- име, презиме и потпис на возачот што го управува возилото;
- регистарскиот број на пробна пренослива метална таблица;
- сериски број на потврдата за пробно возење;
- сериски број на возачка дозвола на возачот;
- орган кој ја издал возачката дозвола;
- вид, марка,тип на возило;
- број на шасија на возилото;
- релација на користење на возилото;
- број на полиса за извршено задолжително осигурување;
- осигурителна компанија од која е издадена;
- датум и време на издавање на патниот налог,
- датум и време на важност на патниот налог;
- потпис на службено лице во правното лице и
- забелешка.
(3) При пополнување од страна на службеното лице во правното лице едниот дел од патниот налог останува
во евиденцијата во правното лице, а другиот дел од патниот налог се дава на возачот што го управува возилото.
(4) Образецот на патниот налог од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
(1) За издадените потврди за пробно возење и пробни таблици се води регистар, кој се печати на хартија со
бела боја во А3 формат.
(2) Регистарот од ставот (1) на овој член ги содржи ги следните рубрики:
- реден број;
- име и презиме/назив на сопственикот на возилото;
- регистарски број на пробна таблица;
- сериски број на потврда за пробно возење;
- вид, марка,тип на возило;
- број на шасија на возилото;
- број на полиса за извршено задолжително осигурување;
- осигурителна компанија од која е издадена;
- датум на издавање и важност на потврдата за пробно возење;
- потпис на сопственикот на возилото и
- потпис на службеното лице.
(3) Образецот на регистарот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 30 дена од денот на неговото влегување во сила.
Бр. 13.1.1-50078/1
17 август 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
3603.
Врз основа на член 38 став 2 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, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) и член 20 став 3
од Законот за стручното образование и обука („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09,
17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), министерот за
образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ ВО
ДРЖАВНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО, СТРУЧНОТО И СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското, стручното и средното
уметничко образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/10 и 63/12) во член 18 ставот 4
се менува и гласи:
„Случаите од став 2 на овој член не се однесуваат
на екстерните испити, освен во случај на природни
несреќи.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-11476/1
22 август 2016 година
Скопје

Министер,
Пиштар Лутфиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3604.
Врз основа на член 195 став (10) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална
политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ДЕТСКА
ГРАДИНКА И ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на педагошката документација и евиденција
во детска градинка и центар за ран детски развој
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13,
154/13, 127/14 и 146/15), во членот 7 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Досието на детето во детската градинка/центарот за ран детски развој се води на Oбразец бр. 5 во
форма на голема бела картонска папка со димензии
22,5 см х 34,5 см, која на корицата на лист со А4 формат содржи наслов „ДОСИЕ НА ДЕТЕТО”, под него

„(Развојно портфолио)“ и податоци за: име и презиме
на детето, датум и место на раѓање, националност,
државјанство, адреса на живеење, број од главната
книга, име на детска градинка/центар за ран детски
развој, место и општина. Досието на детето содржи:
- „Пријава за упис во детска установа“, што ja пополнува еден од родителите/старателите на детето при
запишување во детската градинка/центар за ран детски
развој, која содржи: општи податоци за детето, напомена, име и презиме и потпис од родителот/старателот
на детето,
- „Податоци за здравствена состојба на детето“ што
ги пополнува матичниот лекар на детето, кои содржат:
име, презиме, датум и место на раѓање на детето и општи податоци за неговата здравствената состојба, име,
презиме, потпис и факсимил на матичниот лекар, податоци за контакт и датум на пополнување,
-„Здравствен и социјален профил“,што го пополнува негувателот/воспитувачот на детето, кој содржи: податоци за име и презиме на детето, здравствениот профил на детето, социјалниот статус на мајката и таткото
и податоци за негувателот/воспитувачот,
- „ Здравствена состојба во текот на престојот во
градинката/центарот за ран детски развој, која содржи
податоци за: име и презиме на детето, датум на системски преглед; систематски прегледи и наод од систематски преглед; стоматолошки систематски прегледи и
наод од систематски преглед и останати податоци од
интерес за здравјето на детето;
- „Инструмент за процена на степенот на достигање
на стандардите за 2-3 години“, што го пополнува воспитувачот, кој содржи: општи податоци за детето, датум на пополнување, податоци за здравје и моторен
развој, социо-емоционален развој, јазик, комуникација
и развој на писменост, когнитивен развој и стекнување
општи знаења и пристап кон учење;
- „Инструмент за процена на степенот на достигање
на стандардите за 3-4 години“, што го пополнува воспитувачот, кој содржи податоци за: име, презиме и возраст
на детето, датум на пополнување, податоци за здравје и
моторен развој, социо-емоционален развој, јазик, комуникација и развој на писменост, когнитивен развој и
стекнување општи знаења и пристап кон учење ;
- „Инструмент за процена на степенот на достигање
на стандардите за 4-6 години“, што го пополнува воспитувачот, кој содржи податоци за: име, презиме и возраст на детето, датум на пополнување, податоци за
здравје и моторен развој, социо-емоционален развој, јазик, комуникација и развој на писменост, когнитивен
развој и стекнување општи знаења и пристап кон
учење;
- „Постигање и напредување на детето со Анегдотска белешка“, што го пополнува воспитувачот, со податоци за име и презиме на детето, податоци по година
за здравје и моторен развој, социо-емоционален развој,
пристап кон учење, јазик, комуникација и развој на
писменост, когнитивен развој и стекнување на општи
знаења и сумарен опис на значајни постигнувања на
детето според стандардите за рано учење и развој и
Анегдотска белешка;
- „Извештај за настанат инцидент“, кој содржи податоци за: детето, настанот, негувателите/воспитувачот; табеларен преглед со податоци за опис на инцидентот; табеларен преглед за коментар на родителот,
дадени со потпис и датум за соодветни потврдувања
од негувател/воспитувач и од родител;
- „Извештај за појава на болест“, кој содржи податоци за: детето, време кога е известен родителот, време
кога детето е земено од страна на родителот, податоци
за нагувател/воспитувач, опис на симптомите, табела
со обележја за пополнување од матичен лекар, дадени
со потпис и датум, соодветни потврдувања од негувател/воспитувач и директор и од родител и
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- „Извештај за однесување на детето“, кој содржи
податоци за: детето, време на известување/доаѓање на
родителот, податоци за негувателот/воспитувачот,
опис на однесувањето, заеднички план за корегирање
на однесувањето, дадени со потпис и датум и соодветни потврдувања од негувател/воспитувач, директор и
од родител.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Образецот од ставот (1) од овој член се печати
на хартија во бела боја со А-4 формат кој е даден во
прилог и е составен дел на овој правилник.“
Ставот (2) станува став ( 3).

23 август 2016

Член 2
Образецот бр. 5 е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11 – 5906/1
17 август 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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Претплатата за 2016 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: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.
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