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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2798.
Врз основа на член 44 став (2) од Закон 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движната ствар:
- патничко моторно возило марка Шкода, модел
Октавиа, сила на моторот 110 KW, број на шасија
TMBHN21Z8D2115422, број на мотор CLC 102996, работна зафатина на моторот 1968 cm3, регистарска ознака МК 94 – ЦД - 009 16, боја на каросеријата бела/01,
година на производство 2013, вредност 301.442,00 денари.
Член 2
Движнaта ствар од членот 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4887/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2799.
Врз основа на член 18 став (4) 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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ
ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на
недвижни ствари - деловни простории лоцирани на
ул.„Париска“, КО Карпош, КП 1818, зграда 1, влез 1,
Имотен лист бр. 55291, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- Kaт 01, ДП, со внатрешна површина од 5745 м2;
- Кат 02: ДП, со внатрешна површина од 5269 м2;
- Кат 03: ДП, со внатрешна површина од 4705 м2;
- Kaт 04: ДП, со внатрешна површина од 1593 м2;
- Kaт 05: ДП, со внатрешна површина од 1593 м2;
- Kaт 06: ДП, со внатрешна површина од 1593 м2;
- Kaт 07: ДП, со внатрешна површина од 1593 м2;
- Kaт 08: ДП, со внатрешна површина од 1593 м2;
- Kaт 09: ДП, со внатрешна површина од 1673 м2;
- Приземје: ДП, со внатрешна површина од 7934 м2 и
- Сутерен: ДП, со внатрешна површина од 7341 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, без надомест.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа oдлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за здравство и ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5608/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2800.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5610/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2801.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУШКИ БОЛЕСТИ „СВЕТИ
НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести
– Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хирушки болести „Свети Наум 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. 44-5612/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2802.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
- СКОПЈЕ
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за радиотерапија и
онкологија – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
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. 44-5613/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2803.
Врз основа на член 44став 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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија Скопје.

Стр. 6 - Бр. 143

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија - 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. 44-5614/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2804.
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 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
- КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движна ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница - Куманово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 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. 44-5615/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2805.
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 и 190/16) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МАКЕДОНСКАТА
АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Македонската академија на науките и уметностите.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
претседателот на Македонската академија на науките и уметностите, со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар 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. 44-5628/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2806.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ
УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ
„CHALLENGE 2017“
1. Се одобрува влегување и престојување на 35
(триесет и пет) припадници на вооружените сили на
Република Словенија на територијата на Република
Македонија заради изведување на вежбовната активност „CHALLENGE 2017“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Македонија, на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 12 до 24 октомври 2017 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на вооружените сили на Република Словенија
ги обезбедува Република Словенија, а финансиските
трошоци за сместување и исхрана на учесниците на
вежбовната активност ги обезбедува Министерството
за одбрана.
3. Подготовките и организацијата за учество на
вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5899/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија на Република Македонија.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија
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. 44-5920/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

2807.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе

2808.
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 и 190/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на
3.10.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ
ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОНСКО - ЕМИСИОНА
ТОМОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
- КРАТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница - Битола.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово, 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. 44-5921/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2809.
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 и 190/16) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
- БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола, со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар 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. 44-5922/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2810.
Врз основа на член 16 точка 5 од Законот за заштита и спасување (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12,
41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНАТА ВЕЖБА „ИПА ПОПЛАВИ ВАРАЖДИН 2017“
ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили
за заштита и спасување за учество на меѓународната
вежба „ИПА ПОПЛАВИ - ВАРАЖДИН 2017“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во периодот
од 9 – 13 октомври 2017 година во Република Хрватска.
2. На вежбата ќе учествуваат вкупно 20 припадници, распоредени во 2 тима, и тоа:
- Тим за спасување од поплави со употреба на пумпи со голем капацитет, во состав: тим лидер, заменик
тим лидер и 8 припадници;
- Тим за спасување од поплави со употреба на бариери, во состав: тим лидер, заменик тим лидер и 8 припадници.
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3. Финансиските трошоци за реализација на
вежбата во кои влегуваат транспорт до Република
Хрватска, локалниот транспорт во Република
Хрватска за време на вежбата, сместување и исхрана на учесниците во вежбата ги обезбедува организаторот, додека трошоците на име на дневници за
учесниците на вежбата ги обезбедува Дирекцијата
за заштита и спасување.
4. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбата, ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување.
5. По завршување на активностите од вежбата, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај
до Владата на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6297/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2811.
Врз основа на член 44став 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 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.10.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН
ДОМ ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користење на движна
ствар – патничко моторно возило марка MERCEDES,
тип 211 SPRINTER, број на шасија WDB902662-1R134448, број на мотор 306D2/29695780, година на производство 2000, сила на мотор 80 kw, запремнина 2148
ccm, седишта 9.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено поправен
дом Штип без надомест.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со директорот на Казнено поправен дом Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6302/1
Заменик на претседателот
3 октомври 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2812.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на
Република Македонија, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
– СКОПЈЕ
1. Во Решението за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „Св. Наум Охридски“ – Скопје
бр.24-5163/1 од 3 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/2017), се врши
исправка, така што во насловот и во точка 1 од решението наместо зборовите: „Градска општа болница“,
треба да стои: „Универзитетска клиника по хируршки
болести“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од
кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-5163/2
Претседател на Владата
2 октомври 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2813.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август
2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР
КАПИЈА
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија, се именуваат:
- Зоран Мишев
- Љупка Симовска-Донев и
- Трајче Николовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6241/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2814.
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 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар, се
именуваат:
- Џелил Бајрами
- Светлана Лазаревска-Гоговска и
- Латифе Алији.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6243/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2815.
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 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Гостивар, се
именуваат:
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- Кети Василеска
- Афрдита Хамза и
- Кујтим Незири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6244/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2816.
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 3 август
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје се именуваат:
- Фатмир Ахмедовски
- Михајло Костовски и
- Сумеја Мемеди.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6245/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2817.
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ
1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје, се
определуваат:
- проф. д-р Емилија Симовска
- Рубинчо Белчески и
- Енес Селам.
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2. 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. 24-6246/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

Бр. 24-6248/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________

2818.
Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011,
80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015,
154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 3 август 2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО
ЦЕПЕНКОВ“- СКОПЈЕ
1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за фолклор „Марко Цепенков“Скопје, се определуваат:
- проф. д-р Елизабета Бандиловска
- проф. д-р Снежана Велковска и
- проф. д-р Ана Мартиновска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6247/1
3 август 2017 година
Скопје

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

2819.
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 3 август
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“
- СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми
Септември“ - Скопје, се именуваат:
- Кире Јовановски
- Дејан Здравковски и
- Илами Исени.

2820.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014,
180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и
192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД - ДЕМИР
КАПИЈА
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален
завод - Демир Капија, се именуваат:
претставници на основачот
- Ивана Лазова
- Гордана Ангелевска и
- Љупчо Ризов
од редот на стручните работници
- Зоран Ристевски
- Маре Иванова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6249/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2821.
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 3 август
2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН
ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски
клиники, завод и ургентен центар – Скопје се именуваат:
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- Горан Мицковски
- Филип Торбаков
- Фатмир Меџити и
- Алмир Мухареми.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-6250/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2822.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 септември 2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
– СКОПЈЕ
1. За вршител на должноста член на Управниот
одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со
пасишта – Скопје, се именува м-р Владимир Стојановски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6254/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2823.
Врз основа на член 11 Законот за акредитација
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/2009, 53/2011 и 41/2014 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 септември 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д ПРЕТСЕДАТЕЛ И В.Д.
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршители на должност претседател и членови
на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија, се именуваат:
а) за в.д. претседател:
- Сумејје Селам
б) за в.д. членови:
на предлог на Владата
- Христина Видојевска
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- Верче Миткова и
- Есраљ Сулејмани
на предлог на стопанските комори
- Михајло Евросимовски и
- Дарко Велков
претставник од Организацијата на потрошувачите
- Татјана Тасевска
претставник од редот на вработените на ИАРМ
- Дејан Стојковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6262/1
26 септември 2017 година
Скопје

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

2824.
Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010,
171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015) и член 3 од Одлуката за основање на Фонд на холокаустот на Евреите
од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 26 септември 2017 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА
ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА
1. На Маринела Маричиќ - Тушева и се утврдува
престанок на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, предложена од Владата на Република Македонија, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6264/1
26 септември 2017 година
Скопје

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

2825.
Врз основа на член 8 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011
и 41/2014), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 26 септември 2017 година,
донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2827.
Врз основа на член 394, алинеја 19 од Законот за

1. За вршител на должноста член на Управниот од-

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен

бор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција

весник на Република Македонија” бр. 169/15,

на извозот на Република Македонија, се именува Прој-

226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи

ка Станоеска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

донесе

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

Бр. 24-6265/1

Заменик на претседателот

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БА-

26 септември 2017 година

на Владата на Република

РАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА

Скопје

Македонија,

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУ-

Оливер Спасовски, с.р.

ВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАН-

__________

СТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

2826.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот

ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА

стандард („Службен весник на Република Македонија“

СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015,

ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕTO ЗА УПРАВУВАЊЕ

30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 26 септември 2017 година,
донесе

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната

РЕШЕНИЕ

возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ В.Д.

моторно возило во странство, како и формата и

ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ

содржината на образецот на меѓународната возачка

СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ

дозвола и одобрението за управување на туѓо мо-

1. Александар Цуцулоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Државниот студентски
дом „Пелагонија“- Скопје.
2. За вршител на должноста член на Управниот од-

торно возило во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/16, 103/16, 206/16 и
91/17), прилогот бр.3 се заменува со нов прилог
бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

бор на Државниот студентски дом „Пелагонија“- Скопје се именува Сашка Петровска.

Член 2

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

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

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

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

ка Македонија“.

лика Македонија“.

Бр. 24-6266/1

Заменик на претседателот

26 септември 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Бр. 13.1-66825/1

Министер

Македонија,

3 октомври 2017 година

за внатрешни работи,

Оливер Спасовски, с.р.

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 143

6 октомври 2017

6 октомври 2017

Бр. 143 - Стр. 15
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6 октомври 2017

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2828.
Постапувајќи согласно член 1 став 2 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) и член 84 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/2015),
Комисијата за хартии од вредност на РМ го дава
следното
СООПШТЕНИЕ
Комисијата за хартии од вредност на РМ врши достава со јавна објава на документи што не успеа да ги
достави до следните акционерски друштва, и тоа:
1. Допис број 08-536/1 од 16.5.2017 година и Записник број УП1 08-65 од 8.4.2015 година до акционерско
друштво СКЕНПОИНТ АД Скопје, со ЕМБС 4154746
и со адреса на ул. Перо Наков бб (Комплекс МЗТ),
1000 Скопје;
2. Прекршочен платен налог број 08-538/2 од

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2829.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка
16 и член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 32
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13
и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во
сила на лиценца за производство на електрична
енергија УП1 бр.12-06/17 од 28.9.2017 година на
Друштвото за производство и трговија на големо и
мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увозизвоз Ресен, на седницата одржана на ден 4.10.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

15.9.2017 година до Акционерско друштво за производство и трговија МЕТРОПОЛИТЕН АД Скопје, со
ЕМБС 5424453 и со адреса на ул. Скупи бб, 1000
Скопје.
Се повикуваат овластените лица од горенаведените акционерски друштва во рок од 5 (пет) дена од
објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на Комисијата за хартии од вредност на РМ
на ул. Македонија бб Палата Лазар Поп Трајков кат
4, 1000 Скопје и да ги подигнат горенаведените документи.
НАПОМЕНА: Странките се предупредуваат дека
ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава, а секоја настаната негативна последица која може
да настане ќе ја сноси самата странка.
Бр. 08-911/1

1. Лиценцата на Друштвото за производство и
трговија на големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ
Петковски Томе увоз-извоз Ресен, со седиште на
ул. Никола Карев бр.55 Ресен, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „РОЗА КАНИНА СОЛАР“ издадена со Одлука за издавање на
лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-06/17 од
23.2.2017 година, („Службен весник на РМ“ бр.
25/17) влегува во сила.
2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
Претседател

УП1 Бр. 12-06/17
4 октомври 2017 година

Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Скопје

Димитар Петров, с.р.

28 септември 2017 година

на Република Македонија

Скопје

6 октомври 2017
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10. Производни капацитети со кои се врши енер-

Прилог 1

гетската дејност
ЛИЦЕНЦА

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

изводство на електрична енергија од обновливи извори

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

тавен дел од оваа лиценца.

Друштвото за производство и трговија на големо и
мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-

11. Право на приклучување, пристап и користе-

извоз Ресен, со седиште на ул. Никола Карев бр.55 Ре-

ње на системот за дистрибуција на електрична

сен

енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучу2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата
Производство на електрична енергија

вање, 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

3. Евидентен број на издадената лиценца

пропис и општ акт, како и во согласност со Мреж-

ЕЕ – 286.01.1/17

ните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија

4. Датум на издавање на лиценцата

за енергетика.

4.10.2017 година
12. Права и обврски за носителот на лиценца
5. Датум на важење на лиценцата
4.10.2052

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и об-

6. Број на деловниот субјект – 5777755

врските Друштвото за производство и трговија на
големо и мало РОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски

7. Единствен даночен број – 4024003106021

Томе увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Никола
Карев бр.55 Ресен, (во понатамошниот текст: носи-

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на елек-

тел на лиценцата) и неговото учество на пазарот на
електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:

трична енергија, во смисла на оваа лиценца, се сме-

- да обезбеди достапност на договорената енергија

та производство на електрична енергија што носи-

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор,

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со

во фотонапонска електроцентрала, во обем соглас-

лиценцата;

но техничките карактеристики на производниот капацитет.

- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите

9. Локација на вршење на енергетската дејност

определени во лиценците;

Носителот на лиценцата, енергетската дејност

- да доставува извештаи, податоци и информации

производство на електрична енергија од обновливи

до операторот на електропреносниот систем или опера-

извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентра-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со

ла „РОЗА КАНИНА СОЛАР “ на КП бр. 5438/1, КО

мрежните правила за пренос или мрежните правила за

Ресен.

дистрибуција;

Стр. 18 - Бр. 143

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот

6 октомври 2017

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;

систем податоци и информации од договорите за про-

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

состојба и биланс на успех, извештај за промените во

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

главнината, извештај за паричните текови, применети-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

пазарните правила;

лешки подготвени во согласност со важечката законска

- доставува податоци и информации согласно Пра-

регулатива;

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

3) преземени мерки:

ските пазари;

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална сос-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;

тојба, производните капацитети кои се вклучени во

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

процесот на производство на електрична енергија, сог-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и

ласно прописите за ваков вид на постројки.

воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:

сува на соодветната година;
15. Обврска за доставување на други извештаи,

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

информации и податоци во врска со вршењето на

денција за секоја од енергетските дејности за кои што

енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со

комисија за енергетика да доставува известување за си-

кои се уредува сметководственото работење на прет-

те околности, настани и промени кои што имаат или би

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

та дејност производство на електрична енергија.

талот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

тај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во
тековната година да достави годишен извештај за

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

делокругот на своето работење, вклучувајќи го и

изводните единици и непосреден увид во документа-

извештајот за финансиското и деловното работење
во претходната година. Годишниот извештај со си-

цијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

те прилози задолжително се доставува и во елек-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи

тронска форма.

непосреден увид во целокупната документација, како и

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

пристап во објектите, деловните простории, простори,

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

инсталации, како и на средствата и опремата потребни

та година да достави годишен извештај за работењето

за вршење на енергетската дејност, во согласност со

на претходната година. Годишниот извештај содржи

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

податоци особено за:

ности.

6 октомври 2017

18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат по-
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3. Податоци за опремата:
- Број на на фотоволтаични модули 12 x 335 W / 12
x 290 W, 15 x 275 W / 17 x 270 W,

стојан квалитет на произведената електрична енергија,

- Тип панели LG Solar Neon 23335N1C-A5; REC

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

Twinpeak 290BLK-290W; AE –SMM6-60-275W AE

трична енергија.

Solar монокристани; AE-SMP6-60-270W AE Solar по-

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан

ликристални,

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

- Номинални податоци:

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

- Моќнoст: 335 Wp: 290 Wp, 275 Wp, 270 Wp

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

4. Податоци за инвертор Kostal Piko 15kW;

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.550

ри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија
24 МWh.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И

вање, престанување, суспендирање и одземање на

СПАСУВАЊЕ

лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

2830.
Врз основа на член 70 став 4 од Законот за заштита
и спасување ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16), директорот на Дирекцијата за
заштита и спасување донесе

врските 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 Пра-

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИИ

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

Член 1
Во Правилникот за мерките за заштита од пожар и
експлозии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/17) во членот 87 зборовите: „1 октомври
2017 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари
2019 година“.

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ „РОЗА КАНИНА СОЛАР“ со инсталирана моќност од
16,215 kW;
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа 45 години.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2880/1

Дирекција за заштита и спасување

2 октомври 2017 година

в.д. Директор,

Скопје

Аднан Џафероски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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contact@slvesnik.com.mk

