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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3552.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ПАДАЛИШТЕ СО РЕФ.БР.14 И
П Р ИД РУ Ж Н И ОБ Ј Е КТ И К О ПА Д А Л ИШ Т Е
ОПШТИНА ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска
инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Падалиште со реф.бр.14 и придружни објекти
КО Падалиште, општина Гостивар.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 632м2, ги
има следните катастарски индикации:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА
НА ДЕЦАТА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата
на децата за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16, во делот III.ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА, во точка 1 во ставот 1 во воведната реченица износот „41.744.000“ се
заменува со износот „38.556.000“, а износот
„37.194.000“ се заменува со износот „34.006.000“.
Во алинејата 1 износот „10.224.000“ се заменува со
износот „10.679.000“, а износот „5.674.000“ се заменува со износот „6.129.000“.
Во алинејата 2 износот „31.520.000“ се заменува со
износот „27.877.000 “.
Во ставот 3 во точката а) износот „17.520.000“ се
заменува со износот „11.520.000“ и сврзникот „и“ се заменува со запирка.
Во точката б) износот „14.000.000“ се заменува со
износот „9.000.000“, а точката на крајот на реченицата
се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова потточка
в) која гласи:
„в) капитални дотации до единицата на локалната
самоуправа 7.357.000 денари.“
Во ставот 4 во алинејата 1 износот „1.263.785.000“
се заменува со износот „1.262.285.000“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6429/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5730/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3553.
Врз основа на член 20 став 2 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), и член 33 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
209/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе

3554.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на
Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија бр.08-1299/1
од 15.8.2016 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 156/2016), направена е техничка
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Во воведот на Одлуката, наместо бројот: „2016“,
треба да стои датата: „15.08.2016 година“.
Бр. 08-1299/2
19 август 2016 година
Скопје

Од Канцеларијата на
претседателот на Владата
на Република Македонија
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3555.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15,150/15,173/15,192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за
дополнување на Статутот на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје број 02-367/2 , донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на 27.7.2016
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-5699/2
10 август 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3556.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13,
169/13, 95/15 и 128/15), во членот 4 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Агенцијата за катастар на недвижности без надоместок врши и премер на згради, посебни делови од
згради и други објекти за кои градежно техничката документација била издадена до влегувањето во сила на
катастар на недвижности за предметната катастарска
општина.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 2
Во членот 24 став (1) алинејата 6 означена како
„ГМ-гаражно место,“ се брише.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0101-17324/1
12 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Анета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3557.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10
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), член 17 и член 24 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 научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица
на ден 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа за електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-23/15 од
11.3.2015 година, објавенa во „Службен весник на Република Македонија“ бр.40/15, бројот: „200“ се менува
и гласи: „332“.
2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „200 kW (една
генераторска единица со моќност од 200 kW)“ се менуваат и гласат: „332 kW (една генераторска единица со
моќност од 200 kW и една генераторска единица со
моќност од 132 kW)“.
3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „1.500.000“ се менува и гласи: „2.200.000“.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-23/15
17 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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3558.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 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 17, став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
16.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје,
со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се
одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата
„МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“ со инсталирана
моќност од 252 kW и со локација нa водотекот на река
Клепалска, КП бр.13764 и КП. бр.13765, КО Берово,
Општина Берово.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4,
Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-196;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.13764 и КП
бр.13765, КО Берово, Општина Берово;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 252
kW (една генераторска единица со моќност од 252
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 869.230 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“, УП1
бр.08-72/15 од 8.7.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните
блокови, според следната табела:
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- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-55/16
16 август 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3559.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 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 17, став 1 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), постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, градежништво, трговија и
услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 16.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО
Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-3/4,
Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.
321“ со инсталирана моќност од 172 kW и со локација нa водотекот на река Клепалска, КП бр. 10673, КО
Берово, Општина Берово.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4,
Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-195;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“;
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- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.10673, КО Берово,
Општина Берово;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 172
kW (една генераторска единица со моќност од 172
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 688.970 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“, УП1
бр.08-71/15 од 8.7.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните
блокови, според следната табела:

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-57/16
16 август 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3560.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10
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), член 17 и член 24 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 научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица
на ден 17.8.2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.
08-22/15 од 11.03.2015 година, објавено во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.40/15, бројот:
„200“ се менува и гласи: „332“.
2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „200 kW (една
генераторска единица со моќност од 200 kW)“ се менуваат и гласат: „332 kW (една генераторска единица со
моќност од 200 kW и една генераторска единица со
моќност од 132 kW)“.
3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „1.500.000“ се менува и гласи: „2.200.000“.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-22/15
17 август 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3561.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 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 17, став 1 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), постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, градежништво, трговија и
услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање
на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на
ден 16.8.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, градежништво,
трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје,
со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се
издава решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“ со инсталирана моќност од 252 kW и со локација нa водотекот на
река Клепалска, КП. бр.13764 и КП. бр.13765, КО Берово, Општина Берово.
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2. Податоци за носителот на решението:

РЕШЕНИЕ

- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН

дежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4,

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА

Скопје;

ЕНЕРГИЈА

- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-196;

1. На Друштвото за производство, градежништво,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“;
- податоци за локација на електроцентралата: нa водотекот на река Клепалска, КП бр.13764 и КП
бр.13765, КО Берово, Општина Берово;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 252
kW (една генераторска единица со моќност од 252
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 869.230 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
23.8.2036 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје,
со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се
издава решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“ со инсталирана моќност од 172 kW и со локација нa водотекот на
река Клепалска, КП. бр.10673, КО Берово, Општина
Берово.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4,
Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-195;

публика Македонија“.

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“;

УП1 Бр. 08-54/16
16 август 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

3562.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 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 17, став 1 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), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК
ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување
на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.8.2016 година,
донесе

- податоци за локација на електроцентралата: нa водотекот на река Клепалска, КП. бр.10673, КО Берово,
Општина Берово;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 172
kW (една генераторска единица со моќност од 172
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 688.970 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
23.8.2036 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-56/16
16 август 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

„или рамномерна прераспределба на квотите врз основа на расположливите финансиски средства.“

3563.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска
со член 69 од Законот за здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012,
16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14,
113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015,
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016,
37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
на седницата одржана на 17 август 2016 година, донесе

Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ
НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на
месечниот износ на средства и начинот на плаќање на
здравствените услуги на здравствените установи кои
вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на
рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на
Фондот во примарната здравствена заштита („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/2014 48/2015,
191/2015 и 41/2016), во членот 5 се додава нов став 3,
кој гласи:
„Минималната квота на здравствена установа - аптека за организациона единица е во висина од 50.000
денари.“
Член 2
Во член 6 став 7, по зборовите „став 2“, точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите:

Бр. 02-12568/1
18 август 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3564.
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10,
171/10 и 148/2011), Комората на извршители на Република Македонија на ден 12.8.2016 година, го донесе
следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 9.9.2016 година за датум на
почеток со работа на извршител Моника Муча, именуван за подрачјето на Основен суд Скопје I Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје.
Решението влегува во сила на ден 9.9.2016 година.
Образложение
На ден 9.6.2016 година лицето Моника Муча е именувано за подрачјето на Основен суд Скопје I Скопје и
Основен суд Скопје II - Скопје, со Решение на Министерот за правда бр. 09-2555/1.
На ден 11.8.2016 година Моника Муча достави до
Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од
одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
Република Македонија, врз основа на член 34 став 5 од
Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова
решение.
Бр. 03-593/3
12 август 2016 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Петрески, с.р.

Стр. 8 - Бр. 157

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
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.

19 август 2016

contact@slvesnik.com.mk

