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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2243.
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 19 јуни 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ
ЗАТВОР ПРИЛЕП
1. Александар Дамески се именува за вршител на
должноста директор на КПУ Затвор Прилеп.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 6168/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2244.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ
1. Деан Гацов се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, се именува Недим Касами.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6184/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2245.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе

Бр. 116 - Стр. 3

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
НЕВРОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
1. Гордана Ангеловска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје, се именува Дестан Алити.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6185/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2246.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Селма Јашари се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје, се именува Алириза Османи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6186/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2247.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТЕС И
МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ
1. Боби Станишковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,
дијабетес и метаболички нарушувања – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје,
се именува Илјаз Исмаили.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6187/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2248.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе

2249.
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 19 јуни 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА –
СКОПЈЕ
1. Сабит Шабани се именува за член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6191/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2250.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ

1. Илјаз Исмаии се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, се именува Селма Јашари.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Марија Хаџи Христова се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и
туберкулоза - Скопје, се именува Адриан Далипи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 6189/1
19 јуни 2018 година
Скопје

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

Бр. 24 – 6193/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2251.
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 19 јуни 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА –
„КОЗЛЕ“ - СКОПЈЕ
1. Сенавер Селими се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт
за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ –
Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6195/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2252.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА –
СТРУГА
1. Слободанка Колоска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6196/1
19 јуни 2018 година
Скопје

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

2253.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО
1. Јулијана Пенева се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Клиничка болница – Тетово.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, се именува
Енгин Емини.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6198/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2254.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА –
„ЛЕШОК“
1. Среќко Ристовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања
и туберкулоза -„Лешок“.

Стр. 6 - Бр. 116

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза -„Лешок“, се именува Исак
Исени.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6199/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2255.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015),
Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 19 јуни 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ –
СКОПЈЕ
1. Билјана Додева се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир“ - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија.“
Бр. 24 – 6200/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2256.
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 19 јуни 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - СКОПЈЕ
1. Билјана Додева се именува за член на Управниот
одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.

25 јуни 2018

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6202/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2257.
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 19 јуни 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА
1. Слободанка Колевска се именува за член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Струга.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6203/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2258.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР
1. Латифе Алији се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Гостивар.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар, се именува
Адис Алигега.

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 7

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

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

Бр. 24 – 6204/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2259.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе

Бр. 24 – 6206/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2261.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 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, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни
2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ –
ТЕТОВО
1. Звонко Бојаровски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово, се
именува Јулијана Пенева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6205/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2260.
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 19 јуни 2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ
1. Шефик Нуредини се именува за член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар
за јавно здравје - Скопје.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУГА
1. Анел Авмедоски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Струга.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга, се именува
Артим Мена.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6208/1
Претседател на Владата
19 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2262.
Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016
и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1. За вршител на должноста директор на Државниот
испитен центар се именува Лидија Ѓошевска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 24 – 6210/1
19 јуни 2018 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 116

25 јуни 2018

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2263.
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на
тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12,
53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2018 година,
за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 116

25 јуни 2018

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

ЛИСТА
НА РИБИ И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 11

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(НУЛА - ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Стр. 12 - Бр. 116

25 јуни 2018

ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 13

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Стр. 14 - Бр. 116

25 јуни 2018

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД
НОРВЕШКА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 15

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА

Бр. 11-3814/1
19 јуни 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Стр. 16 - Бр. 116

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2264.
Врз основа на член 36-а став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

25 јуни 2018

4. Склучени договори за продажба на увезените
земјоделски производи доколку увозот не се врши заради преработка за сопствени потреби;
5. Записник од Државен инспекторат за земјоделство за докажување на условот дека увозникот располага со соодветни објекти и опрема согласно актот со
кој се пропишуваат услови кои треба да ги исполнуваат увозниците на одделни земјоделски производи;
6. Документ за расположливи финансиски средства
и намирени обврски за откуп на земјоделски производи

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ КАКО
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА
УВОЗ

доколку е регистриран за вршење на соодветна дејност
откуп и преработка на земјоделски производи и тоа:
- писмо на интерес од деловна банка за докажување
на расположливи финансиски средства за откуп за тековната година или
- информација за економско финансиска состојба
издадена од Централен Регистар на Република Македо-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на
увозници на одделни земјоделски производи како и
потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз.

нија или
- ревизорски извештај од независна ревизорска куќа
доколку има законска обврска за работењето во претходната година;
7. Договор за вршење на анализи на квалитетот со
соодветна лабораторија или Државната фитосанитарна

Член 2
Барањето за запишување во Регистарот на увозници
на одделни земјоделски производи се издава на хартија
во бела боја во А-4 формат и содржи два листа.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

лабораторија за време на најавениот период на увоз доколку нема сопствена лабораторија.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот

Член 3
За запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и заради утврдување на
исполнетоста на условите за увоз кон барањето од член
2 на овој правилник се поднесува следната документација:
1. Документ за тековна состојба и доказ дека не е
отворена постапка за ликвидација или стечајна постапка од Централен Регистар на Република Македонија;
2. Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна од Агенција за храна и ветеринарство;
3. Образец М1/М2 за вработени лица во редовен работен однос на неопределено работно време или потврда од Агенција за вработување;

на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник
на Република Македонија" бр.102/10, 144/10, 156/11,
40/13, 138/13 и 52/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 14-6099/5

Министер за земјоделство,

8 јуни 2018 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

25 јуни 2018
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
2265.
Врз основа на член 44 став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРАНСФЕРЛИСТА НА МОЖНИ ПРЕЗЕМАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, НАЧИНОТ НА ПРИСТАП, КАКО И НАЧИНОТ
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на трансфер-листа на можни преземања на
вработените во јавниот сектор, начинот на водењето,
начинот на пристап, како и начинот на обезбедување
на одговорност за веродостојноста и безбедноста на
податоците.
Член 2
Трансфер-листата на можни превземања на вработените во јавниот сектор (во натамошниот текст: трансфер-листата), се води во електронска форма и ги содржи следните податоци за вработените:
- датум на внесување на вработениот на трансферлистата;
- име и презиме;
- ЕЛИБ (единствен личен идентификационен број)
во Информациониот систем за управување со човечки
ресурси;
- група, подгрупа, категорија и ниво на работното
место на кое е распореден;
- место на живеење;
- општина во која се наоѓа работното место на кое е
распореден;
- степен на образование;
- назив на образовна институцијата каде го стекнал
образованието;
- насока на образованието;
- општи компетенции;
- посебни компетенции;
- вкупно работно искуство;
- работно искуство во институцијата;
- матичен број на институција;
- назив на институција;
- статус на мобилноста.
Член 3
(1) Евидентирањето на вработениот на трансферлистата се врши врз основа на барање кое вработениот
кој сака да биде превземен во друга институција, го
доставува преку организационата единица за човечки
ресурси, односно административниот службеник кој ги
врши работите на организационата единица за човечки
ресурси во институции со помалку од 30 вработени.
(2) Евидентирањето на вработениот чие место се
укинува или чија институција се укинува, трансформира или чија надлежност се намалува, на трансфер-листата, се врши врз основа на барање кое секретарот, односно раководното лице на институцијата, го доставува
до Министерството за информатичко општество и администрација.
(3) Врз основа на поднесено барање кон кое е приложен табеларен приказ кој ги содржи податоците од
член 2 од овој правилник, евидентирањето на тран-
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сфер-листата се врши најдоцна 30 дена од денот на
приемот на барањето од ставовите (1) и (2) на овој
член.
(4) Статусот на мобилноста на вработениот може да
биде:
- слободен за преземање,
- преземен и
- престанок на работен однос.
(5) Секоја промена на статусот од став (4) на овој
член, се евидентира најдоцна за десет работни дена од
настанувањето.
Член 4
(1) Од страна на Министерството за информатичко
општество и администрација се овозможува авторизиран пристап до трансфер-листата, на секретарите, односно раководните лица на институциите во кои не се
назначуваат секретари или од нив овластени лица.
(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува
преку кориснички налог (корисничко име и лозинка)
доделен од страна на Министерството за информатичко општество и администрација на секоја институција
во јавниот сектор.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овoj правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците („Службен весник на Република Македонија“ број
132/14).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-4032/1
20 јуни 2018 година
Скопје

Министер,
Дамјан Манчевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2266.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1,
алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика
(“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15,
154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност (“Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003,
19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата
одржана на 25.06.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
33,759
35,340

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
34,325

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
33,708

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
27,265

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
до
до

ден/лит
71,00
73,00

до

ден/лит
63,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
52,00

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
33,695

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

25 јуни 2018

Бр. 116 - Стр. 21

до
до

ден/лит
21,740
21,854

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,459

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

до

ден/кг
0,100

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

г) Мазут
- М-1 НС

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 12-85/17
21 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на
ул.1632 бр.46 Скопје - Гази Баба
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 300.01.1/17
4. Датум на издавање
21.06.2018 година
5. Датум на важење
21.06.2053 година

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.06.2018
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
УП1 Бр. 02-1235/1
25 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2267.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18) и член 32
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 влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-85/17 од
01.06.2018 година на Друштвото за производство на
електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје, на седницата одржана на 21.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со реф.бр.184.
2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

6. Единствен матичен број – 6974554
7. Единствен даночен број – 4043014516650
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со
реф. бр. 184 во општина Гевгелија.
10. 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.
11. 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 вршeње 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 на Република
Македонија.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. 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;
- 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.
14. 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.
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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) превземени 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;
15. 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.
16. 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.
17. 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
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. 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 пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и 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.
19. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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20. 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 опремата за МХЕЦ Конска со
реф.бр.184
1. име на мала хидроелектрична централа - МХЕЦ
„Конска“ со реф. бр.184;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци - Пелтон вертикална, ФЕРОИНВЕСТ;
- номинални податоци:
- моќнoст: 1009 kW,
- номинален проток: 0,95 m3/s,
- номинален нето пад: 121,6 m,
- номинална брзина: 600 min -1
5. податоци за генератор -:
- производител Mareli Motori,
- номинални податоци:
- моќнoст привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 0.4 kV,
- номинална брзина: 600 min -1
- номинален фактор на моќност: 0,9
6. податоци за трансформатор:
- номинални податоци:
- моќнoст привидна: 1100 kVA,
- номинален напон: 10(20)/0,4, kV
__________
2268.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 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 53/16), и член 10, став 5 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, на ден 22.6.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр.

123, УП1 бр. 08-35/15 од 08.04.2015 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ
НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до
13.9.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-35/15
22 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.
__________

2269.
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 15 став (5) 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 член 15 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
21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод и канализација Прилеп бр. 03-168/1 од 23.05.2018 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под
УП1 бр. 08-127/17 од 23.05.2018 година, на седницата
одржана на ден 25.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп
се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 19,85 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 20,65 ден/m³ и
- за 2020 година во износ од 21,44 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 28,01%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 29,08% и
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 28,56%.
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 прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулираниот период
2018-2020 година.
5. Со влегување во сила на ова решение престанува
да важи решението бр.08-127/17 од
24.11.2017 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-127/17
25 јуни 2018 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р Куштрим Рамадани, с.р.

Стр. 24 - Бр. 116

2270.
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 15
став (5) 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 член 12 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 21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес бр. 03-231/2 од 07.05.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.
08-159/17 од 08.05.2018 година, на седницата одржана на
ден 25.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈПВ ЛИСИЧЕ-Велес се утврдува тарифа за
снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

25 јуни 2018

- за 2018 година во износ од 9,40 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 9,34 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 9,27 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 59,60%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 59,12%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 58,81%
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 сурова вода
наменета за водоснабдување на населението со предлог
тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Со влегување во сила на ова решение престанува
да важи решението бр.08-159/17 од 21.11.2017 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-159/17
25 јуни 2018 година
Скопје
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