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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4698. 
Врз основа на член 36, став (2) 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 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 22.9.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

 
Член 1 

Во Уредбата за начелата на внатрешна организација на 
органите на државната управа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.105/2007, 146/2007 и 149/2011), во член 
5 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) По исклучок од став (2) на овој член, во орга-
ните со помалку од 50 систематизирани работни места, 
не мора да се формираат сектори.“. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 
 

Член 2 
Членот 5-а се менува и гласи: 
„Во органите од член 1 од оваа уредба се формира 

организациска единица за финансиски прашања, со ко-
ја раководи административен службеник кој непосре-
дно одговара пред функционерот кој раководи со орга-
нот и највисокиот административен службеник.“. 

 
Член 3 

Во членот 6, по ставот (3) се додава нов став (4), кој 
гласи: 

„(4) По исклучок од став (2) на овој член, во органи-
те со помалку од 50 систематизирани работни места, од-
деление може да се формира, доколку за спроведување 

  Стр. 
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чево ....................................................... 50 

 Огласен дел....................................... 1-60 

 
 
 

 
на определена функција може да се систематизираат 
најмалку три работни места, сметајќи го и раководите-
лот на одделението.“. 

 
Член 4 

Во член 7, во ставот (3) зборовите „ставот (2)“ се 
заменуваат со зборовите „ставовите (2) и (4)“. 

 
Член 5 

Во член 8, во ставот (2) зборовите „ставот (2)“ се 
заменуваат со зборовите „ставовите (2) и (4)“. 

 
Член 6 

Членот 9 се менува и гласи: 
„(1) Во органите со повеќе од 30 вработени се форми-

ра организациска единица за управување со човечки ре-
сурси, согласно Законот за административни службеници 
која одговара пред секретарот, односно раководното лице 
на институцијата во која не се назначува секретар.  

(2) Во органите со помалку од 30 вработени, рабо-
тите на организационата единица за управување со чо-
вечки ресурси може да ги врши  еден административен 
службеник, на кој како една од целите на работното 
место ќе му биде и вршењето на овие работи.“. 

 
Член 7 

Членот 10 се брише.   
 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9859/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4699. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија - корисник Собрание на Ре-

публика Македонија и тоа: 
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Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по   пат на електронско јавно над-
давање со проценета вредност, утврдена согласно Про-
цената од Бирото за судски вештачења, кое ја процени 
вредноста на движните ствари во износ од 66.300,00 
денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност и истата изнесува 
66.300,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42.1-7814/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4700. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – моторни возила, и тоа: 

 
1. Вид: патничко 
Марка: JEEP CHEROKEE SPORT 2.4L 
Број на шасија: 1J4GLN8182W240309 
Број на мотор: 2W240309 
Регистарски број: SK – 652 PB 
Година на производство: 2002 
2. Вид: патничко 
Марка: BMW X5 3.0 I A 
Број на шасија: SKA535X1LM66558/12 
Број на мотор: 30 6S 3 75029000 
Регистарски број: SK – 2805 AB 
Година на производство: 2000 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8895/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4701. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

22.9.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на општина Желино бр.09-3797/3 од 25.8.2015 го-

дина.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9064/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4702. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

22.9.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи  бр. 09-

3067/3 од 25.8.2015 година.    
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9064/2 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4703. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија на седница-
та  одржана на 22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА 

ТЕХНИЧКА ПАРЕА 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говорот за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство за изградба на когенеративна постројка за произ-
водство на електрична енергија и топлинска енергија за 
греење и за техничка пареа, се обезбедува намалување 
на трошоците за енергија на Комплекс Клиники „Мајка 
Тереза“ Скопје преку намалување на цените на корис-
тената електрична енергија, цената на топлинската 
енергија и цената на техничката пареа. 

 
Член 2 

Со воспоставување на јавно приватно партнерство, 
приватниот партнер ќе преземе обврска да обезбеди за 
јавниот партнер неопходни предуслови за давање на 
јавни услуги од областа на здравството, преку изградба 
на когенеративна постројка за производство на елек-
трична енергија и топлинска енергија за греење и за 
техничка пареа, со што се овозможува испорачување 
на здравствени услуги со пониски трошоци. 

 
Член 3 

Целта која што треба да се постигне со доделување-
то на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба на когенеративна постројка за 
производство на електрична енергија и топлинска 
енергија за греење и за техничка пареа е да се испора-
чаат здравствени услуги со пониски трошоци, кои се 
дел од процесот на испорака на квалитетна здравствена 
услуга на граѓаните. 

 
Член 4 

Предмет на јавното приватно партнерство е избор 
на приватен партнер со доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за инста-
лирање, финансирање и стопанисување на когенера-
тивна постројка за производство на електрична енерги-
ја и топлинска енергија за греење и за техничка пареа 
кое се остварува како јавна набавка на услуга.  

Когенеративната постројка треба да има капацитет 
да произведува најмалку 3 MW топлинска и 3 MW 
електрична енергија. 

Приватниот партнер има обврска да ја модернизира 
котларата со вградување на нови котелски единици во 
рок од три години од склучување на договорот за вос-
поставување на јавно приватно партнерство. 

Договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее 
да ги задоволи условите содржани во тендерската до-
кументација и јавниот повик. 

Доделувањето на договор за воспоставување на јав-
но приватно партнерство ќе биде врз основа на крите-
риумот најниска понудена цена на топлинска енергија 
и електрична енергија, и тоа: 

- цена за електрична енергија (цената на електрична 
енергија на денот на објавување на огласот за профил 
на испорака “band”) објавена на референтна берза за 
електрична енергија HUPX.HU зголемена за 1,4 (кое-
фициент на корекција) намалена за онолку проценти 
колку што ќе биде намалувањето по спроведување на 
електронската аукција. По исклучок, доколку цената на 
електричната енергија по завршувањето на електрон-
ската аукција во даден момент од времетраењето на до-
говорот за ЈПП е повисока од регулираната цена ут-
врдена од регулаторната комисија на Република Маке-
донија, за истото напонско ниво, тогаш цената за елек-
тричната енергија која ќе се плаќа ќе биде за 5% пома-
ла од регулираната цена за тој период.  

- цена на топлинската енергија (регулирана цена од 
страна на Регулаторна комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија) на денот на објавување на огла-
сот намалена за онолку проценти колку што ќе биде 
намалувањето по спроведување на електронската аук-
ција. Цената на топлинската енергија се однесува на 
најниската цена за снабдување со топлинска енергија 
утврдена со Одлука на Регулаторна комисија за енерге-
тика на Република Македонија.  

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе се 
спроведе со примена на отворена постапка.  

 
Член 6 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе 
биде спроведена во рок од една година од започнување 
на постапката. 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за инсталирање, 
финансирање и стопанисување на когенеративна 
постројка за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија за греење и за техничка пареа ќе ја 
спроведе Комисијата за спроведување на постапка за 
доделување на договор за јавно приватно партнерство 
за инсталирање, финансирање и стопанисување на ко-
генеративна постројка за производство на електрична 
енергија и топлинска енергија за греење и за техничка 
пареа која ќе биде формирана во рок од 30 дена од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука од страна на 
Владата на Република Македонија по предлог на ми-
нистерот за здравство. 

Комисијата за спроведување на постапка за доделу-
вање на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство е должна во рок од 20 дена од денот на 
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нејзиното формирање да ја подготви тендерската доку-
ментација, која го содржи нацрт договорот и која се 
доставува на одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија. По одобрувањето на тендерската документа-
ција за доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство од страна на Владата на 
Република Македонија, Комисијата од ставот 2 на овој 
член, во рок од триесет дена  ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за јавните набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/07, 130/08, 
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 
130/14, 180/14 и 78/15). 

 
Член 7 

Најповолниот понудувач на кој ќе му биде доделен 
договор за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство е должен да основа друштво за посебна намена 
(ДПН) кое ќе го склучи договорот за воспоставување 
на јавно приватно партнерство и ќе го реализира пред-
метот на договорот на начин и под услови уредени во 
истиот. 

 
Член 8 

За издавање на тендерската документација не се 
наплаќа паричен надоместок. 

  
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9265-1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4704. 
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Законот за над-

ворешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА ВЛЕЗ И КРАТ-
КОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА  

РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се укинуваат визите за влез и крат-

корочен престој до три месеци во текот на секој шест-
месечен период, сметајќи од денот на првото влегува-
ње во Република Македонија за државјаните на Репуб-
лика Молдавија. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9276/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4705. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.09.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 
55144м2, кое претставува: 

- КП бр. 19/1, КО Маџари, со површина од 3058м2, 
евидентирано во Имотен лист бр. 68179 и КП бр. 20/1, 
КО Маџари, со површина од 52086м2, евидентирано во 
Имотен лист бр. 68078, согласно Извод од Детален ур-
банистички план-Дел од Источна индустриска зона, 
Средношколски Центар, донесен со одлука на Совет на 
општина Гази Баба, бр. 07-3629/11 од 19.08.2013 го-
дина, за ГП 1.14, со намена за изградба на В1-Образо-
вание (средно училиште). 

     
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9277/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4706. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА 
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛ-
НИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИС-
ТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
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ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана 
геодетска подлога за урбанистичко планска документа-
ција за дел од урбанистички план за четврт Ј21, општи-
на Центар. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9298/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4707. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за архив-

ски материјал („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 95/2012, 41/2014, 72/2015 и 148/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ 
НАПЛАЌА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за висината на надоместоците што ги наплаќа Држав-
ниот архив на Република Македонија бр.01-2760/1 од 
2.9.2015 година, донесен од директорот на Државниот 
архив на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9300/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4708. 
Врз основа на член 45, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.9.2015 година, до-
несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-

СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНА СТВАР НА OПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движната ствар - Физибилити студија за оправ-
даноста на воспоставување на јавно приватно партнер-
ство за изградба и управување со голф терени, со 
бр.0302-324/5 од 3.7.2015 година, изработена од Таргет 
Комуникации ДООЕЛ Скопје. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се прене-

сува во сопственост без надоместок на општина Зеле-
никово. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Општина Зелениково со кој се 
уредуваат правата и обврските за пренесување на пра-
вото на сопственост на движната ствар од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9343/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4709. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.9.2015 година донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИ-

ОТ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски центар 
„Скопје“ - Скопје му се доделуват вкупно 
17.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за топлинска енергија кон 
БЕГ, а не можеле да се предвидат и планират во нивни-
от буџет. 

            

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
Бр. 42-9845/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4710. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за 

управување со кризи („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 59/00, 
12/03, 55/05 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08, 
10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.9.2015 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО  

СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 
1. Во Решението за именување на членови на Упра-

вувачкиот комитет за координација и управување во 
системот за управување со кризи („Службен весник на 
Република Македонија " бр. 117/15), во точката 1, али-
неја 6, се менува и гласи: 

 
- „Сузана Салиу, директор на Центарот за управува-

ње со кризи и раководител на групата за процена. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 42-9523/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4711. 
Врз основа на член 249-д од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија “ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
23 септември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И  Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКО ЗДРАВСТВО 

 
1. За директор на Управата за електронско здрав-

ство, орган во состав на Министерството за здравство 
се именува Милан Аризанкоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-9917/1 Претседател на Владата 

23 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4712. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  23 септември 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 

 
1. Биљана Караѓозовска Милорадовиќ се разрешува 

од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-9927/1 Претседател на Владата 

23 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4713. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 септември 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВ-
НИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. 

СКОПЈЕ 
 
1. Бранко Скендерски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ„-П.О. Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-9929/1 Претседател на Владата 

22 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4714. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 септември 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ –  

П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Богдан Богданов се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ„-П.О. Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-9930/1 Претседател на Владата 

22 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4715. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 
61/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 септември 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА –  

СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – 
Скопје, се разрешуваат: 

- Стојан Давидовски и 
- Никола Георгиевски. 
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со пасишта – Скопје се именува 
Ванчо Велиновски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-9932/1 Претседател на Владата 

22 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4716. 

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за 
јавни приходи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.43/2014 и 61/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 септември 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА УП-
РАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

  
1. За заменик-директор на Управата за јавни при-

ходи, орган во состав на Министерството за финансии 
се именува Насер Демири. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-9933/1 Претседател на Владата 

22 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4717. 

Врз основа на член 5 став (4) од Законот за реализа-
ција на инфраструктурен проект за изградба на магис-

трален гасовод, Делница „Клечовце – Блок станица 5“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.9.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-

МА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГИСТРАЛЕН ГАСО-

ВОД, ДЕЛНИЦА „КЛЕЧОВЦЕ – БЛОК СТАНИЦА 5“  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Во Годишната програма за изградба на магистрален 

гасовод, Делница „Клечовце – Блок станица 5“ за 2015 
година („Службен весник на Република Македонија“    
бр.42/2015), во Дел I износот „79.000.000,00“ се заме-

нува со износот „449.000.000,00“. 

II 
Во Дел  II износот „70.000.000,00“ се заменува со  

износот „440.000.000,00“. 
III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9179/1 Заменик на претседателот 

22 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4718. 
Врз основа на член 54-a став (4) од Законот за без-

бедност и здравје при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 
137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 129/15), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно 

лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за работодавач – фи-

зичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.  2  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.  3  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 
       

Бр. 08-7838/3 Министер 

23 септември 2015 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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4719. 

Врз основа на член 7-в став (4) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15 и 129/15) министерот за труд и социјална поли-

тика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.  2  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

      

Бр. 08-7838/4 Министер 

23 септември 2015 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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4720. 

Врз основа на член 259 став (9) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10,  124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 

187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15  и 129/15 ), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за работодавач – физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 фор-

мат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог  бр. 2  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог  бр. 3  

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

  

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

       

Бр. 08-7838/5 Министер 

23 септември 2015 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4721. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14 и 33/15) 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 бара-
њето на Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, 
со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 
Скопје, за влегување во сила  на лиценца за производ-
ство на електрична енергија на седницата одржана на 
ден 22.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – им-
порт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ла-
мела 4 - 2 Скопје, за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од мала хидроцен-
трала МХЕЦ „Кажани“ бр.208 издадена со Одлука УП1 
бр. 07-204/14 од 1.12.2014 година, („Службен весник на 
РМ“ бр. 179/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-204/14  

22 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4 - 2 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 216.01.1/14 
 
4. Датум на издавање на лиценцата 
22.9.2015 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата 
20.3.2035 година 
 
6. Број на деловниот субјект – 6747990 
 
7. Единствен даночен број – 4058011511549 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Кажани “ 
бр. 208 на КП 17/5 КО Маловиште, општина Битола. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична 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 сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија 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; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 
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13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција 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 прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен 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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- 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. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  
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21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната 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 потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА  

МХЕЦ КАЖАНИ 208 
 
- број на производни единици (агрегати):.........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон  со вертикално вратило 
• производител ........................... GUNGLER Austria 
• нето пад ..................................................137,36 m 
• номинален проток...................................0,9 m3/s 
• број на вртежи........................................ 600 min-1 
• максимална моќност...............................1089 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
• тип - трофазен синхрон генератор   
• вратило вертикално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител: ....................................TES, Италија 
• номинална привидна моќност..................1.330 kVA 
• номинална активна моќност........................1064 kW   
• број на вртежи.........................................600min-1 
• cosφ……………………………………….....0.8 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
• тип .........................................................трофазен сув 
• преносен однос.................................... 10 /0,4k V/kV 
• моќност..................................................1.600 kVA 
• фреквенција..........................................50 Hz   

4722. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), 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 постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за изградба и опери-
рање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ 
Скопје, на ден 22.9.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр. 08-35/15 од 8.4.2015 година, на Друштвото за 
изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ 
Хидро ДООЕЛ Скопје, согласно член 10, став 6 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15) се продолжува до 3.9.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-35/15  

22 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 

 
ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
„СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО 

4723. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија,, бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15) 
и член 26 точка 28 од Статутот на Јавното претприја-
тие за водоснабдување „Студенчица“- Кичево, Управ-
ниот одбор на јавното претпријатие на седницата, од-
ржана на ден 20.8.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТО-
ПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ МАЛИ ХИД-
РОЦЕНТРАЛИ, НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБ-
ДИТЕЛЕН СИСТЕМ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука Јавното претпријатие „Студен-
чица“– Кичево (во натамошниот текст: јавно претпри-
јатие) започнува постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за про-
ектирање, финансирање, изградба, стопанисување и 
пренос на две мали хидроцентрали на Регионалниот 
водоснабдителен систем „Студенчица“– Кичево: МХЕ 
Македонски Брод и МХЕ Варош (во натамошниот 
текст: договор за ЈПП). 

Оправданоста за доделување на договор за ЈПП 
произлегува од потребата за обезбедување на дополни-
телни извори на средства за финансирање на основната 
дејност на Јавното претпријатие, снабдување со вода за 
пиење.  
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Член 2 
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 

договорот за ЈПП се: 
- Финансиско зајакнување на ЈПВ Студенчица пре-

ку обезбедување на дополнителни извори на финансис-
ки средства за јавниот партнер кои ќе бидат наменети 
за финансирање на јавната услуга, 

- зголемување на производство на електрична енер-
гија со користење на обновливи извори на енергија, 

- подобрување на квалитетот на јавната услуга, 
- поуспешно одржување на регионалниот водоснаб-

дителен систем Студенчица и 
- унапредување на заштитата на животната средина.  
 

Член 3 
Објекти на договорот за ЈПП се:  
1. МХЕ Македонски Брод со локација на испусен 

вентил од РВС Студенчица на територија на општина 
Македонски Брод со моќност од 759 kW и 

2. МХЕ Варош со локација на ПК Варош на терито-
рија на општина Прилеп со моќност од 200 kW. 

 
Член 4 

Предмет на договорот за ЈПП е:  
- проектирање, финансирање и изградба на објекти-

те на ЈПП; 
- стопанисување и одржување објектите на ЈПП и  
- пренос на објектите на ЈПП од приватниот пар-

тнер на Јавното претпријатие по истекот времетраење-
то на договорот за ЈПП.   

 
Член 5 

Основни услови за доделување на договорот за ЈПП се:  
- процент на ЈПП надоместок, но не помалку од 

30% од вкупниот приход остваренa од продажба на 
електрична енергија;  

- искуство во производство на електрична енергија 
од мали хидроцентрали изградени на водоснабдителни 
системи и  

- времетраење на договорот за јавно приватно пар-
тнерство. 

Другите услови за воспоставување на договорот за 
ЈПП поблиску ќе се определат во тендерската докумен-
тација. 

  
Член 6 

Договорот за ЈПП ќе се додели за период од 30 го-
дини, сметајќи од денот на неговото склучување. 

 
Член 7 

Најповолниот понудувач, под услови и на начин 
определени со тендерската документација ќе основа 
правно лице со седиште во Република Македонија (во 
натамошниот текст: друштво за посебна намена), кое 
како приватен партнер ќе го склучи и реализира дого-
ворот за ЈПП.  

Формата на друштво за посебна намена, висината 
на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во 
врска со неговото основање, како и другите односи ме-
ѓу најповолниот понудувач, Друштвото со посебна на-
мена – приватниот партнер - и Јавното претпријатие ќе 
се определат во тендерската документација. 

 
Член 8 

Идните објекти на ЈПП ќе бидат сопственост на 
приватниот партнер до истекот на периодот од 30 го-
дини. 

 
Член 9 

Постапката за доделување на договорот за ЈПП ќе 
се спроведе како отворена постапка за доделување на 
договор за јавна набавка за извршување на работи сог-
ласност со Законот за јавните набавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од 180 
дена, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 10 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација изнесува 100 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народна Бан-
ка на Република Македонија на денот на уплатата на 
средствата. 

 
Член 11 

Постапката за доделување на договорот за ЈПП ќе ја 
спроведе Комисија за спроведување на постапката за до-
делување на договорот за ЈПП формирана од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Сту-
денчица“ - Кичево (во натамошниот текст: комисија). 

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договорот за ЈПП, која ќе се формира во рок 
од десет дена од денот на влегување во сила на оваа од-
лука, ќе треба да подготви тендерска документација, 
нацрт договор и јавен повик. 

Комисија за спроведување на постапката за доделу-
вање на договорот за ЈПП, ќе треба да ја подготви тен-
дерската документација во рок од пет дена од денот на 
формирањето на комисијата и да ја достави на одобру-
вање до Управниот одбор на јавното претпријатие.  

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договорот за ЈПП, го објави јавниот повик за 
доделување на договорот за ЈПП во рок од три дена од 
денот на одобрување на тендерската документација. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 
на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1422/1-4/1 Претседател 

20 август 2015 година на Управен одбор, 
Кичево Петар Иваноски, с.р. 

 
                                   

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Согласно член 16 став 2 алинеја 3 од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство , за реализаци-
ја на проектот изградба на МХЕ на Регионалниот во-
доснабдителен систем Студенчица, ЈП за водоснабду-
вање „Студенчица“ Кичево, изработи: 1)Физибилити 
студија за оптимално користење на хидроенергетскиот 
потенцијал на РВС Студенчица со иновиран водоснаб-
дителен режим заверана под наш арх.бр.08-1706/1 на 
18.8.2014 година изработена од Друштво за проектни 
услуги АКВАВАТ ДООЕЛ Скопје, 2)Физибилити сту-
дија за оправданост на доделување на договор за јавно 
приватно партнерство за проектирање, финансирање, 
изградба, стопанисување и пренос на мали хидроцен-
трали на РВС Студенчица- Кичево заверана под наш 
арх.бр.09-669/2 на 26.3.2015 година изработена  Балкан 
Девелопмент Солутион БДС доо Скопје, 3)Анекс 1 кон 
Физибилити студија за оптимално користење на хидро-
енергетскиот потенцијал на РВС Студенчица со инови-
ран водоснабдителен режим бр.04-36 од од 1.7.2015 го-
дина изработена од Друштво за проектни услуги АК-
ВАВАТ ДООЕЛ Скопје  и 4) Дополнение на Физиби-
лити Студија за оправданост на доделување на договор 
за јавно приватно партнерство за проектирање, финан-
сирање, изградба, стопанисување и пренос на мали 
хидроцентрали на РВС Студенчица- Кичево  заверана 
под наш арх.бр.09-1347/2 на 7.8.2015 година изработе-
на  Балкан Девелопмент Солутион БДС доо Скопје. 

Надзорниот одбор на Јавното претпријатие  врз ос-
нова на член 27 став 4 од Закон за јавните претпријати-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), во врска со член  
26 точка 28 од Статутот на јавното претпријатие , доне-
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се Одлука бр.02-1130/1-2/1 од 8.6.2015 година, со која 
се одобрува на Управниот одбор на јавното претприја-
тие  да донесе Одлука за започнување на постапка за 
доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за проектирање, финансирање, 
изградба, стопанисување и пренос на две мали хидро-
централи на РВС Студенчица- Кичево:МХЕ Македон-
ски Брод и МХЕ Варош.Управниот одбор на ЈП за во-
доснабдување „Студенчица“ Кичево   на седницата од-
ржана на 20.8.2015 година, донесе  Одлука за започну-
вање на постапка за доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за проек-
тирање, финансирање, изградба, стопанисување и пре-
нос на две мали хидроцентрали на РВС Студенчица- 
Кичево: МХЕ Македонски Брод и МХЕ Варош бр.02- 
1422/1-4/1 од 20.8.2015 година. Предметната одлука се 
заснива на изработената физибилити студија, анекс и 
дополнување, согласно член 16 став 2 ал.3 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство, цитирани 
погоре.  

Со одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за проектирање, финансирање, изградба, 
стопанисување и пренос на две мали хидроцентрали на 
регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, се 
предлага производство на електрична енергија со из-
градба на две мали хидроцентрали на регионалниот во-
доснабдителен систем Студенчица да се реализира на 
тој начин што Јавното претпријатие ќе покани прива-
тен инвеститор (партнер) кој што ќе ги проектира, из-
гради, финансира и стопанисува двете мали хидроелек-
трани. За возврат на тоа, приватниот инвеститор ќе 
плаќа надоместок, кој од страна на Јавното претприја-
тие ќе биде наменет за одржување и фукционирање на 
водоводниот систем, а со тоа ЈПП проектот ќе биде во 
функција на вршење на квалитетна Јавна услуга, за ко-
ја се потребни дополнителни финаниски средства кои 
недостасуваат на јавното претпријатие подолг период.  

Моделот на соработка кој се предлага е јавна набав-
ка на работа и јавна набавка на услуги со која индирек-
тно ќе го подобри обезбедувањето на јавната услуга - 
снабдување со вода за пиење, поточно одржувањето на 
водоводниот систем. Јавното претпријатие, како јавен 
партнер, како што е вообичаено за јавните набавки на 
работи и услуги, нема да му плаќа на приватниот пар-
тнер ануитети за јавната набавка: градбата на капаците-
ти на двете мали хидроелктрани, туку повратот на инвес-
тицијата и разумната заработувачка, приватниот партнер 
ќе ја оствари преку стопанисување со изградените 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

капацитети и нивен пренос по истекот на договорот за 
ЈПП. Партнерството би се реализирало на тој начин 
што Јавното претпријатие ќе треба да обезбеди однос-
но да изврши изменување и дополнување на постојната 
дозвола за користење на вода од РВС, како негово 
учество во соработката, додека приватниот партнер ќе 
биде задолжен да ги проектира, изгради, финансира, 
стопанисува и предаде капацитетите по истекот на до-
говорот за ЈПП. 

За возврат на тоа приватниот инвеститор би стек-
нал право да стопанисува со капацитетите за периодот 
на траење на договорот (30 години), при што по исте-
кот на договорот, изградените капацитети ќе бидат 
трансферирани во сопственост на Јавното претприја-
тие, доколку истиот не биде продолжен согласно усло-
вите предвидени во договорот и Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство. 

Јавното претпријатие за времетраењето на догово-
рот, секоја година би остварувало приход од надомес-
токот кој ќе го плаќа приватниот инвеститор. Висината 
на овој надоместок ќе биде предмет на евалуација на 
понудите. Со вака остварените приходи Јавното прет-
приајтие ќе остварува дополнителни извори на прихо-
ди коишто ќе бидат наменети за одржување на водос-
набдителниот систем, а со тоа и за поуспешно и поква-
литетно вршење на основната дејност на Јавното прет-
пријатие, јавната услуга: снабудување со вода за пиење 
на сите корисниците од овој регионален водоснабдите-
лен систем. 

Согласно член 17 став 5 од Закон за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), кога 
јавен партнер  е еден од субјектите од членот 4 точка 5 
алинеја 3 и 4 од овој закон, во случајот Јавното прет-
пријатие „Студенчица“ Кичево, основано од Владата 
на Република Македонија, на Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на договор за воспоставува-
ње на јавно приватно партнерство донесена од страна 
на органот на управување  односно Управниот одборна 
јавното претпријатие, согласност дава основачот од-
носно Владата на Република Македонија. 

Поради тоа предлагаме Владата на Република Ма-
кедонија да даде согласност  на Одлуката за започнува-
ње на постапка за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство  за проектирање, 
финансисрање, изградба, стопанисување и пренос  на 
две мали хидроцентрали на Регионалниот водоснабди-
телен систем „Студенчица“-Кичево: МХЕ Македонски 
Брод и МХЕ Варош ,бр.02-1422/1-4/1 од 20.8.2015 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување „Студенчица “ Кичево. 
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