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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4593.
Врз основа на член 65 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 16.11.2016 година, донесе

4594.
Врз основа на член 42 став (3) 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 16.11.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА
ОТПАД

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижната ствар - зграда која се наоѓа на КП бр.
1235 КО Сретеново, на улица ,,Новица Мастела“ бр.2,
зграда 2, намена на зграда ПП, влез 1, кат сутерен, број
на стан 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 60м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8156/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Државната комисија за спречување на корупцијата да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува лиценца за собирање и/или транспортирање
на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат
како такви, согласно со Извештај за попис на основните средства на Државната комисија за спречување на
корупцијата за 2009 година бр. 12-59/3 од 22.1.2010 година и Одлука за расходување на основни средства бр.
12-139/1 од 27.1.2010 година; Одлука за усвојување на
извештајот за попис на основните средства на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2010 година бр. 12-1648/2 од 20.1.2011 година и Одлука за
расходување на основни средства бр. 12-1648/3 од
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1.2.2011 година; Одлука за усвојување на извештајот за
попис на основните средства на Државната комисија за
спречување на корупцијата за 2011 година бр. 02-52/6
од 5.3.2012 година и Одлука за расходување на основни средства бр. 02-52/7 од 5.0=3.2012 година; Одлука
за усвојување на извештајот за попис на основните
средства на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2012 година бр. 02-794/4 од 6.2.2013 година и Одлука за расходување на основни средства бр.
02-794/5 од 6.2.2013 година; Одлука за усвојување на
извештајот за попис на основните средства на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2013 година бр. 32/5 од 4.3.2014 година и Одлука за расходување на основни средства бр. 02-32/6 од 4.3.2014 година – донесени од Државната комисија за спречување на
корупцијата.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8178/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

4595.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15,
153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
16.11.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8206/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

4596.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

1.
2.
3.

ОДЛУКА
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 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
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 изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КПбр.432, КПбр.433 и
КПбр.434 во КО Центар 2.

4.
5.
6.

Вид на опрема
Сетови за прва медицинска
помош
Сетови за прва медицинска
помош
Сетови за прва медицинска
помош
Сетови за прва медицинска
помош
Рачен апарат за мерење на
крвен притисок
Гази и завои во различни
форми

Количина
8 палети х 24
сетови црвени
1 палета со 20
сетови црвени
1 палета со 48
сетови црни
7 сетови црни
76 парчиња
7 палети со вкупно
1570 парчиња

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8276/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 5

4597.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија, а за потребите на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со генералниот секретар на
Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 207

22 ноември 2016

4598.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
за култура.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за култура, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/2
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 7

4599.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Кабинетот на
Претседателот на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со генералниот секретар на
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/3
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 207

22 ноември 2016

4600.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со генералниот секретар на
Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/4
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 9

4601.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Друштвото на
писатели на Македонија.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со претседателот на Друштвото на писатели на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/5
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 207

22 ноември 2016

4602.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/6
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 11

4603.
Врз основа начлен 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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за македонска литература - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт македонска литература – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/7
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 12 - Бр. 207

22 ноември 2016

4604.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со претседателот на Македонската академија за науките и уметностите – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/8
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 13

4605.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“–СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/9
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 14 - Бр. 207

22 ноември 2016

4606.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/10
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 15

4607.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/11
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 16 - Бр. 207

22 ноември 2016

4608.
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 16.11. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИИ
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со ректорот на Универзитетот
за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/12
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 17

4609.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЛОШКИОТ
ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со деканот на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“– Скопје, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/13
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 18 - Бр. 207

22 ноември 2016

4610.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/14
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 19

4611.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство
за образование и наука - Биро за развој на образованието.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на Бирото за
развој на образованието, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/15
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 20 - Бр. 207

22 ноември 2016

4612.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за одбрана.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за одбрана, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/16
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 21

4613.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/17
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 22 - Бр. 207

22 ноември 2016

4614.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за транспорт
и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/18
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 23

4615.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за здравство,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/19
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 24 - Бр. 207

22 ноември 2016

4616.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/20
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 25

4617.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со министерот за финансии,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/21
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 26 - Бр. 207

22 ноември 2016

4618.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за
иселеништво.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на Агенцијата
за иселеништво, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/22
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 27

4619.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НУ УНИВРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/23
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 28 - Бр. 207

22 ноември 2016

4620.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/24
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 29

4621.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/25
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 30 - Бр. 207

22 ноември 2016

4622.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/26
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 31

4623.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје,
а за потребите на Јавната установа - Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на
Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/27
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 32 - Бр. 207

22 ноември 2016

4624.
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 16.11.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина
Струмица, а за потребите на Локалната установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“ - Струмица.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/28
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 33

4625.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Велес, а за потребите на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ - Велес.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/29
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 34 - Бр. 207

22 ноември 2016

4626.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Виница, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/30
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 35

4627.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Гевгелија, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/31
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 36 - Бр. 207

22 ноември 2016

4628.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Делчево, а за потребите на Јавната локална библиотека „Илинден“ - Делчево.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/32
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 37

4629.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека Феткин - Кавадарци.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/33
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 38 - Бр. 207

22 ноември 2016

4630.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кочани, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека Искра - Кочани.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/34
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 39

4631.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Куманово, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека Тане Георгиевски - Куманово.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/35
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 40 - Бр. 207

22 ноември 2016

4632.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Неготино, а за потребите на Локалната библиотека Страшо Пинџур - Неготино.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/36
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 41

4633.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пехчево, а за потребите на Општинската установа Матична библиотека Кочо Рацин - Пехчево.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/37
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 42 - Бр. 207

22 ноември 2016

4634.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Градска библиотека Борка Талески - Прилеп.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/38
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 43

4635.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинската народна библиотека Браќа Миладиновци - Радовиш.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/39
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 44 - Бр. 207

22 ноември 2016

4636.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НУ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРА АСНОМ - ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за
култура АСНОМ - Гостивар.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Центар
за култура АСНОМ – Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/40
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 45

4637.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НУ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за
култура Браќа Миладиновци - Струга.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Центар
за култура Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/41
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 46 - Бр. 207

22 ноември 2016

4638.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НУ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за
култура Кочо Рацин - Кичево.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Центар
за култура Кочо Рацин - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/42
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 47

4639.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НУ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за
култура - Дебар.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Центар
за култура - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/43
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 48 - Бр. 207

22 ноември 2016

4640.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НУ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРА - КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за
култура - Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на НУ Центар
за култура - Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/44
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 49

4641.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“ и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кратово, а за потребите на Јавната општинска установа - Дом на култура Лазар Софијанов - Кратово.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина 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. 42-8113/45
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 50 - Бр. 207

22 ноември 2016

4642.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пробиштип, за потребите на Општинската установа Дом на културата Злетовски рудар - Пробиштип.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/46
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 51

4643.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Ресен, за потребите на Општинската установа Дом на култура Драги Тозија - Ресен.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/47
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 52 - Бр. 207

22 ноември 2016

4644.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Свети Николе, а за потребите на Општинската установа Дом на културата Крсте Мисирков - Свети Николе.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/48
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 53

4645.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Берово, а за потребите на Домот на култура Димитар Беровски - Берово.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/49
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 54 - Бр. 207

22 ноември 2016

4646.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Валандово, а за потребите на Домот на култура 25ти Мај - Валандово.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/50
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 55

4647.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Крушево, а за потребите на Домот на култура Наум Наумовски Борче - Крушево.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/51
16 ноември 2016 година
Скопје

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

Стр. 56 - Бр. 207

22 ноември 2016

4648.
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 16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Демир Хисар, а за потребите на Домот на култура Илинден - Демир Хисар.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/52
16 ноември 2016 година
Скопје

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

22 ноември 2016

Бр. 207 - Стр. 57

4649.
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 16.11.2016 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - книги од едицијата „Црните страници на УДБА“, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за национална историја - Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот архив на Република Македонија склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт за национална историја – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8113/53
16 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4650.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија", бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.11.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И
СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16), делот Vl. ,,Потребни финансиски средства„„
се менува и гласи:

Во делот Vll.,,Финансирање„„ износот ,,12.770.000,00„„ се заменува со износот ,,10.770.000,00„„, а износот
,,10.000.000,00„„ се заменува со износот ,,8.000.000,00„„.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. 42-8200/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4651.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/16) во точка 3 во ставот 1 износот „55.000.000,00“
се заменува со износот „46.000.000,00“, а износот
„25.000.000,00“ се заменува со износот „16.000.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8199/1
16 ноември 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
4652.
Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија”
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03,
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13,
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на водењето, формата и
содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09, 147/09, 115/10,
26/11, 132/12 и 182/13), во член 2 став 1 во алинејата
18 по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и
додаток на свидетелство“.
Член 2
Во член 12 ставот 1 се менува и гласи:

„Свидетелството за завршена година на средно образование на првата страна содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, општина/Град Скопје, број на главната книга и
година, назив: „СВИДЕТЕЛСТВО за завршена година“, личните податоци за ученикот/ученичката, наставните предмети и постигнатиот успех. Втората страна содржи податоци за поведение, изостаноци на ученикот/ученичката, година и вид на образование, подрачје/струка/насока, образовен профил, општ успех на
ученикот/ученичката, место на издавање на свидетелството, датум, деловоден број, потпис на раководителот на паралелката и на директорот, место за печат на
средното училиште, бројот и датумот на издавањето на
актот со кој е верифицирано средното училиште, како
и издавач.“
Член 3
По член 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:
„Член 12 - а
Додатокот на свидетелство за завршена година на
средно образование содржи грб и име на Република
Македонија, име на училиштето за средно образование
и место на средното училиште, општина/Град Скопје,
број на главната книга и година, назив: „ДОДАТОК
НА СВИДЕТЕЛСТВО за завршена ________________
година“, личните податоци за ученикот/ученичката, резултати од екстерно проверување на постигањето на
успехот, наставни предмети, успех, место на издавање
на додатокот на свидетелство, датум, деловоден број,
потпис на раководителот на паралелката и на директорот, место за печат на средното училиште, бројот и датумот на актот со кој е верифицирано средното училиште, како и издавач.
Додатокот на свидетелство за завршена година на
средно образование се издава на Образец број 17-а, на
светло сина основа, со димензии 29,7 см × 21 см, на кој
е претставен грбот на Република Македонија. Образецот број 17-а е даден во прилог и е составен дел на овој
правилник.“
Член 4
Образецот број 17 се заменува со нов Образец број
17, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-15691/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Секторот за инспекциски надзор, да ги достават бараните податоци од алинеја 5 став 1 на овој член, најдоцна до 10-ти декември тековната година.

4653.
Врз основа на член 44-б став 5 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14,
153/15 и 99/16), директорот на Дирекцијата за заштита
на личните податоци донесе

Член 4
(1) Раководниот државен службеник кој раководи
со Секторот за инспекциски надзор (во натамошниот
текст: раководен државен службеник), по претходно
доставени предлози од инспекторите ја изработува
Предлог - Годишната програма за вршење на инспекцискиот надзор за наредната календарска година.
(2) Предлог на Годишната програма за вршење на
инспекцискиот надзор, раководниот државен службеник ја доставува до директорот на Дирекцијата, најдоцна до 20 декември во тековната година.
(3) Годишната програма за вршење на инспекциски
надзор директорот на Дирекцијата ја донесува најдоцна до 31 декември во тековната година.
(4) По донесувањето на Годишната програма за
вршење на инспекцискиот надзор за наредната година,
се објавува на веб страницата на Дирекцијата.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на инспекцискиот надзор од страна на инспекторите
за заштита на личните податоци (во натамошниот
текст: инспектори) кај контролорите, односно обработувачите на збирки на лични податоци.
II. Планирање на инспекцискиот надзор
Член 2
Инспекцискиот надзор се врши согласно Годишната програма за вршење на инспекциски надзор и месечните планови за вршење на инспекциски надзори, донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: директор на Дирекцијата).
Член 3
Годишната програма за вршење на инспекциски
надзор и месечните планови за вршење на инспекциски
надзори се изработуваат врз основа на следните критериуми:
- анализа на Годишниот извештај за работата на Дирекцијата за претходната календарска година и шестмесечниот и годишниот извештај од извршените
инспекциски надзори;
- анализа на статистиките од извршените инспекциски надзори;
- анализа на бројот на поднесени иницијативи за
вршење на инспекциски надзор;
- анализа на поднесени барања за утврдување на
повреда на правото за заштита на личните податоци и
- анализа на доставените податоци од другите организациони единици во Дирекцијата за: поднесени претставки и предлози по вид, број и области до Дирекцијата; поднесени барања за одобрение за обработка на
ЕМБГ; поднесени барања за одобрение за обработка
на посебни категории на лични податоци; поднесени
барања и пријави за пренос на лични податоци во други држави; сомнителни збирки на лични податоци пријавени во Централниот регистар на збирки на лични
податоци.
За цели на подготовка на Годишната програма за
вршење на инспекциски надзор, другите организациони единици во Дирекцијата имаат обврска на барање на

Член 5
(1) Изборот на контролорите, односно обработувачите кои ќе бидат опфатени со месечните планови за
вршење на инспекциски надзори се врши од страна на
директорот на Дирекцијата, по предлог на раководниот
државен службеник.
(2) Предлог - Месечниот план за вршење на инспекциски надзор го изработува раководниот државен
службеник заедно со раководителите на одделенијата
за инспекциски надзор по добиени предлози од инспекторите и го доставува до директорот на Дирекцијата на
одобрување најдоцна до 15-ти во тековниот месец за
наредниот месец.
(3) Месечниот план за вршење на инспекциски надзор го донесува директорот на Дирекцијата најдоцна до
18-ти во тековниот месец за наредниот месец.
Член 6
Месечните планови за вршење на инспекциски надзори содржат: број и вид на инспекциски надзори по
контролори односно обработувачи, област на инспекцискиот надзор, збирки на лични податоци, број на
предвидени инспекциски надзори за секој инспектор,
датум на отпочнување на инспекцискиот надзор и забелешка.
Член 7
(1) Измени и дополнувања на Месечниот план за
вршење на инспекциски надзори во однос на инспекторот/инспекторите кои го вршат инспекцискиот надзор,
збирките на лични податоци и/или датумот на отпочнување на инспекцискиот надзор може да се вршат до денот на отпочнување на инспекцискиот надзор по предлог, односно барање:
- на контролорот, односно обработувачот кај кој се
врши инспекцискиот надзор;
- на инспекторот кој го врши инспекцискиот надзор;
- на раководните државни службеници;
- на директорот на Дирекцијата;
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- како и по добивање на нови вонредни инспекциски надзори (поднесени барања за утврдување на
повреда на правото на заштита на личните податоци и/или иницијативи за вршење на инспекциски
надзор).
(2) Измените и дополнувањата на Месечниот план
за вршење на инспекцискиот надзор се одобруваат од
страна на директорот на Дирекцијата.
III. Начин на вршење на инспекцискиот надзор
Член 8
Заради извршување на инспекцискиот надзор над
контролорите и обработувачите, инспекторот пред започнување на инспекцискиот надзор презема подготвителни активности во зависност од случајот или од контролорот, односно обработувачот и тоа:
1) разгледување на информациите од Централниот
регистар на збирки на лични податоци;
2) разгледување на предметот (доколку има) од последниот извршен инспекциски надзор кај одреден
контролор или обработувач од страна на Дирекцијата и
утврдените повреди;
3) разгледување на мислења, укажувања, одобренија и друга кореспонденција со контролорот, односно
обработувачот кој е предмет на инспекцискиот надзор;
4) проучување на прописите од областа која е релевантна за извршување на инспекцискиот надзор;
5) преземање на неопходни технички и организациски мерки за подготвување и реализирање на
инспекцискиот надзор;
6) разгледување на основната листа за проверка и
7) разгледување на јавно достапни информации.
Член 9
(1) Инспекцискиот надзор може да биде: најавен
или ненајавен, а по својот обем целосен или делумен.
(2) Инспекцискиот надзор се врши во просториите
на контролорот, односно обработувачот и во просториите на Дирекцијата.
(3) За денот, видот и обемот на вршењето на
инспекцискиот надзор, по правило директорот на Дирекцијата или од него овластен раководен државен
службеник го известува контролорот, односно обработувачот кај кој се врши инспекцискиот надзор.
(4) Известувањето од ставот (3) на овој член содржи инструкции за начинот на електронско преземање
на основната листа за проверка.
(5) Контролорот, односно обработувачот задолжително ја доставува до инспекторот пополнетата основна листа за проверка во рок од 10 дена од денот на приемот на истата.
Член 10
Инспекторот е самостоен во вршењето на инспекцискиот надзор и самостојно одлучува за дејствијата
што треба да ги преземе при вршењето на надзорот и
мерките кои ќе бидат изречени по извршениот надзор,
согласно закон.
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Член 11
(1) Инспекцискиот надзор по правило се врши од
еден инспектор, а по исклучок кога тоа е предвидено
со месечниот план за вршење на инспекцискиот надзор
или по предлог на раководниот државен службеник
или директорот на Дирекцијата, поради обемот или
сложеноста на инспекцискиот надзор, истиот можат да
го вршат повеќе инспектори.
(2) При вршење на инспекцискиот надзор од страна
на повеќе инспектори се составува еден записник и се
донесува едно решение кое се потпишува од сите
инспектори што учествувале при надзорот.
(3) Записникот го изработува носителот на предметот, а останатите инспектори учествуваат во неговата
изработка.
Член 12
(1) При вршење на инспекцискиот надзор, директорот на Дирекцијата може да овласти да учествуваат и
други државни службеници од Дирекцијата или надворешни експерти.
(2) Во овластувањето од ставот (1) на овој член се
определуваат правата и обврските на државните службеници или надворешните експерти.
Член 13
При вршење на редовниот инспекциски надзор кај
контролорот, односно обработувачот секој инспектор
по сопствена проценка може да користи детална листа
за проверка.
Член 14
По извршениот инспекциски надзор, инспекторот
составува записник кој особено содржи: назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на
контролорот, односно обработувачот каде што е извршен надзорот, време и место на вршење на надзорот,
име и презиме на инспекторот, имиња и презимиња на
претставниците од контролорот, односно обработувачот кои се присутни при вршењето на надзорот, податоци за добиената документација, разгледаните прописи, наод на состојбата, утврдени неправилности и
утврдени повреди.
Член 15
Примерок од записникот од секој извршен инспекциски надзор, инспекторот задолжително доставува до
контролорот, односно обработувачот над кој е спроведен инспекцискиот надзор, во досието и до архивата на
Дирекцијата.
Примерок од управниот акт од секој извршен
инспекциски надзор, инспекторот задолжително доставува до контролорот, односно обработувачот над кој е
спроведен инспекцискиот надзор, до подносителот/подносителите во случај на извршен вонреден надзор по поднесено Барање, во досието и до архивата на
Дирекцијата.
Член 16
(1) Во случај на поведување на управен спор по добивање на тужбата, инспекторот кој го извршил
инспекцискиот надзор ја разгледува тужбата, изработува одговор и истиот го доставува до надлежниот суд
согласно Законот за управните спорови.
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(2) Во случаите кога Дирекцијата поднесува жалба
на одлука од надлежен суд, инспекторот кој го извршил инспекцискиот надзор ја разгледува одлуката,
изработува аргументација за жалба и истата ја доставува до надлежниот суд, преку Државното правобранителство на Република Македонија согласно Законот за
управните спорови.
IV. Инспекциска документација
Член 17
(1) Инспекторот за извршениот инспекциски надзор
води инспекциска документација, согласно прописите
за архивски материјал.
(2) Инспекциската документација се составува само
за еден инспекциски надзор и ги содржи сите докази
(во ракопис, копии или медиуми) за извршениот
инспекциски надзор.
(3) Инспекциската документација се подредува од
известувањето за вршење на инспекциски надзор најдолу се до последниот донесен акт во постапката на
инспекциски надзор најгоре.
(4) Водењето на инспекциската документација се
врши хронолошки според бројот и датумот на прием на
предметот за инспекцискиот надзор.
V. Инспекциска евиденција и статистика
Член 18
Во Дирекцијата се води евиденција за инспекциски
надзори која особено содржи: реден број; поднесено
Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци или Иницијатива за вршење на
инспекцискиот надзор, податоци за инспекторот задолжен за предметот; име и презиме, односно назив на
правното лице (контролор, односно обработувач); адреса на живеење, односно седиште на правното лице
(контролор, односно обработувач); вид и обем на надзор, област, сектор (јавен/приватен), број на предметот
во евиденцијата; број и датум на записникот; број и датум кога е доставен записникот до контролорот, односно обработувачот; датум кога е спроведена едукацијата; број и датум на решението; број и датум на доставување на решението; датум кога е завршен инспекцискиот надзор; број и датум на поднесена тужба до надлежниот суд; број и датум на одговор на тужба до надлежниот суд; како е одлучено по тужбата; број и датум
на поднесена жалба од Дирекцијата; како е одлучено
по жалбата; број и датум на поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка и број и датум на донесената одлука на Комисијата за одлучување по прекршок, како е решено по барањето и забелешки.
Член 19
За извршените инспекциски надзори, Секторот за
инспекциски надзор доставува шестмесечни и годишни
извештаи до директорот на Дирекцијата.
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VI. Преодни и завршни одредби
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 144/14).
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2262/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
Горан Трајковски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4654.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на врз основа на член 22 став 1
алинеја 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16), на седницата одржана на 18.11.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ
Член 1
(1) Во Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), во член 28, во став 2
зборовите: “влегува во сила со нејзината објава” се заменуваат со зборовите: “ќе се објави”.
Член 2
(1) Во член 34, во став 1 по точката 5 се додава нова
точка 6 која гласи:
„6) услови, начин и постапка за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за
следење на функционирањето на енергетските пазари,
пропишани со други акти од страна на Регулаторната
комисија за енергетика;“
(2) Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.
Член 3
(1) Во член 44 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:
„(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука за менување на лиценцата за вршење на
енергетска дејност најдоцна во рок од 60 дена од денот
на влегување во сила на законот односно прописот кој
што предизвикал значителни промени во условите за
вршење на енергетската дејност и ќе ја достави до носителот на лиценцата.
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(4) Одлуката од став 3 од овој член се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб
страницата на Регулаторната комисија за енергетика.“
Член 4
(1) Во член 48 став 1, во алинеја 2 точката се заменува со запирка, се додава сврзникот “или” и се додава
нова алинеја 3 која гласи:
„3) операторот на дистрибутивниот систем да ги
има исполнето условите од член 78 од Законот за енергетика.“
Член 5
(1) Член 49 се менува и гласи:
„Член 49
(1) Барањето за пренос на лиценца се поднесува врз
основа на член 48 од Правилникот, се доставува во
писмена форма, потпишано од лицето овластено за застапување на барателот на пренос на лиценцата, архивирано и заверено со печат.
(2) Регулаторната комисија за енергетика по приемот на барањето за пренос на лиценца ќе донесе Заклучок за отпочнување на постапка за пренос на лиценцата за вршење на енергетската дејност и ќе го достави
до барателот.
(3) Во заклучокот од став 2 на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе ги определи одредбите
од овој Правилник кои ќе се применуваат во постапката за пренос на лиценцата во зависност од карактерот, обемот и последиците од преносот на лиценцата,
потребната документација која што барателот на пренос на лиценцата треба да ја достави, како и роковите
во кои што ќе се преземат одделните дејствија од постапката.
(4) Кон барањето за пренос на лиценца, барателот
на пренос на лиценцата, задолжително треба да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за
енергетика уплатил неповратен паричен надоместок за
трошоците направени во постапката за пренос на лиценцата во нето износ од 500 евра во денарска против
вредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за пренос на лиценцата и изјава на одговорното
лице за веродостојност на податоците и документацијата поднесени во прилог на барањето за пренос на лиценцата.
(5) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката за пренос на лиценцата, ќе донесе Одлука за пренос на лиценцата и ќе ја објави во
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб
страницата на Регулаторната комисија за енергетика.”
Член 5
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2075/1
18 ноември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4655.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 23 став (5) од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/2013, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) на седницата
одржана на 18.11.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА
ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПАЗАРИ
Општи одредби
Член 1
Цели на Правилникот
(1) Со овој Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари (во понатамошниот текст
Правилник) се пропишува начинот и постапките за
следење на функционирањето на енергетските пазари и
одредени активности на операторите на преносниот и
дистрибутивните системи поврзани со функционирањето на енергетските пазари на Република Македонија.
(2) Следењето на функционирањето на енергетските пазари го врши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст
РКЕ).
(3) Целта на следењето на функционирањето на
енергетските пазари е зголемување на ефикасноста,
конкурентноста и транспарентноста на енергетските
пазари, како и откривање на неправилностите и нарушување на конкуренцијата и нелојалната конкуренција
на пазарот и други активности поврзани со функционирањето на енергетските пазари кои не се во согласност
со законите, другите прописи и обврските утврдени во
лиценците за вршење на енергетските дејности.
(4) Доколку при следењето на функционирањето на
енергетските пазари се утврди неправилност, во согласност со Законот за енергетика, РКЕ донесува одлука
со која се забранува определено однесување на вршител на енергетска дејност или се наложува преземање
на соодветни мерки, со цел да се обезбеди сигурноста
во снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на енергетските пазари, како и заштита на правата на потрошувачите и корисниците на енергетските системи.
Член 2
Дефиниции
(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика се применуваат и во овој Правилник.
(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник
го имаат следното значење:
1) енергетски пазари - пазар на електрична енергија, пазар на природен гас, пазар на сурова нафта,
нафтени деривати и горива за транспортниот пазар и
пазарот на топлинска енергија;
2) пазар за продажба на електрична енергија на
големо - пазар за продажба и купување на електрична
енергија произведена во Република Македонија, увезе-
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на електрична енергија, како и електрична енергија откупена за продажба во или надвор од ЕЕС на Република Македонија и ги опфаќа трансакциите остварени меѓу производителите, трговците, снабдувачите и трансакциите меѓу трговците и потрошувачите;
3) пазар за продажба на електрична енергија на
мало - пазар за продажба на електрична енергија на домаќинствата и останатите потрошувачи и ги опфаќа
трансакциите меѓу снабдувачите и потрошувачите;
4) трговија со енергија - купување на енергија за
понатамошна продажба на енергетските пазари;
5) снабдување со енергија - продажба на енергија
на потрошувачите, а може да вклучува и трговија со
енергија;
6) приговор на потрошувачите - изразување (преку различни можни форми: писмо, електронска пошта,
телефонски повик, физички побарувања) на незадоволство на потрошувачите;
7) барање на информации од страна на потрошувачите - барање на информации или совети, со исклучок на приговор, од потрошувач до тело за постапување по жалби, до единствениот информативен центар на
давателот на услуги или до организација која дава информации на потрошувачите;
8) загушување - состојба во која побараниот прекуграничен преносен капацитет е поголем од расположливиот прекуграничен преносен капацитет на односната граница во соодветниот правец;
9) голем потрошувач - потрошувач со 50 или повеќе вработени и вкупен годишен приход или актива еднакви или поголеми од 10 милиони евра изразени во
македонски денари;
10) мал потрошувач - потрошувач со помалку од
50 вработени и вкупен годишен приход или актива еднакви или помали од 10 милиони евра изразени во македонски денари;
11) снабдувач во краен случај - е снабдувач со
електрична енергија или природен гас кој обезбедува
јавна услуга снабдување со електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи и природен гас за
потрошувачи поврзани на преносниот систем/дистрибутивниот систем за природен гас, под услови утврдени во Законот за енергетика;
12) оператор на систем - подразбира оператор на
електродистрибутивниот систем и оператор на електропреносниот систем кога станува збор за електрична
енергија, оператор на систем за пренос на природен гас
и оператор на систем за дистрибуција на природен гас
кога станува збор за природен гас и оператор на систем
за дистрибуција на топлинска енергија кога станува
збор за топлинска енергија.
13) количини на електрична енергија на пазарот
на големо - количините на електрична енергија предмет на купопродажба на пазарот со електрична енергија на големо се збир на количините набавени од големите потрошувачи и количините набавени од снабдувачите за натамошна продажба на пазарот на мало;
14) количини на природен гас на пазарот на големо - количините на природен гас предмет на купопродажба на пазарот на големо се збир на количините
природен гас купени од големите потрошувачи по це-
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ните на пазарот на големо и количини на природен гас
купени од снабдувачите за продажба на крајните потрошувачи на пазарот на мало.
15) период на известување - временски период за
којшто се однесуваат податоците и информациите кои
што ги доставуваат носителите на лиценци за енергетска дејност.
16) индустриски потрошувачи на електрична
енергија - се сите индустриски потрошувачи групирани во следниве подгрупи – IA со годишна потрошувачка помала од 20 MWh, IB со потрошувачка поголема
или еднаква на 20 MWh и помала 500 MWh, IC поголема или еднаква на 500 MWh и помала 2.000 MWh, ID
поголема или еднаква на 2.000 MWh и помала 20.000
MWh, IE поголема или еднаква на 20.000 MWh и помала 70.000 MWh, IF поголема или еднаква на 70000
MWh и помала 150.000 MWh и IG поголема или еднаква на 150.000 MWh.
17) домаќинства потрошувачи на електрична
енергија - се сите домаќинства групирани во следниве
подгрупи – DA со годишна потрошувачка помала од
1.000 kWh, DB со потрошувачка поголема или еднаква
на 1.000 kWh и помала 2.500 kWh, DC поголема или
еднаква на 2.500 kWh и помала 5.000 kWh, DD поголема или еднаква на 5.000 kWh и помала 15.000 kWh, DE
поголема или еднаква на 15.000 kWh.
18) индустриски потрошувачи на природен гас се сите индустриски потрошувачи групирани во следниве подгрупи – I1 со годишна потрошувачка помала
или еднаква на 30.000 m3, I2 со потрошувачка поголема од 30.000 m3 и помала или еднаква на 300.000 m3,
I3 си потрошувачка поголема од 300.000 m3 и помала
или еднаква на 3.000.000 m3, I4 со потрошувачка поголема од 3.000.000 m3 и помала или еднаква 30.000.000
m3, I5 со потрошувачка поголема од 30.000.000 m3 и
помала или еднаква на 120.000.000 m3 и I6 со потрошувачка поголема од 120.000.000 m3.
19) домаќинства потрошувачи на природен гас се сите домаќинства групирани во следниве подгрупи
– D1 со годишна потрошувачка помала или еднаква на
600 m3, D2 со потрошувачка поголема од 600 m3 и помала или еднаква на 6.000 m3 и D3 со потрошувачка
поголема од 6.000 m3.
(3) Листа на кратенки кои се користат во овој Правилник се:
- ЕЕС – Електроенергетски систем,
- ОДС(и) – Оператор(и) на дистрибутивниот систем,
- ОЕПС – Оператор на електропреносниот систем,
- ОИЕ – Обновливи извори на енергија,
- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енергија,
- ОСД(и) – Оператор(и) на системот за дистрибуција на природен гас,
- ОСП – Оператор на системот за пренос на природен гас,
- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија,
- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на
прекини во дистрибутивниот систем,
- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по
потрошувач.
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Член 3
Примена на Правилникот
(1) Следењето на функционирањето на енергетските
пазари претставува збир на активности кои што се однесуваат на собирање, обработка и анализа на податоци и
информации, како и објавување на информации за:
1) исполнувањето на законските обврски на носителите на лиценци за вршење на регулирани енергетски
дејности и на сите учесници на пазарот, поврзани со
обезбедување сигурно снабдување со електрична енергија, природен гас, нафта и нафтени деривати и топлинска енергија;
2) функционирањето на енергетските пазари со цел
нивно унапредување, како и обезбедување недискриминаторно, конкурентно, транспарентно и ефикасно
функционирање на пазарите;
3) примена на правилата за доделување на интерконективните капацитети и управување со задушувањата
во електроенергетскиот преносен систем и во системот
за пренос на природен гас врз основа на обврските на
Република Македонија преземени со ратификуваните
меѓународни договори;
4) употреба на приходите стекнати преку управување со задушувањата во електропреносниот систем и во
системот за пренос на природен гас;
5) времето што им е потребно на операторите на соодветните системи за приклучување и поправки;
6) навремено објавување на соодветни информации
од страна на операторите на системите за пренос на
електрична енергија и природен гас до заинтересираните страни, а поврзани со користењето на интерконективните водови и преносните мрежи, како и распределбата на прекуграничните капацитети, имајќи во предвид дека одредени информации ќе се третираат како
комерцијално доверливи;
7) промените на сопственичката структура кај носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности
и предлагање мерки до надлежните државни институции заради заштита и унапредување на конкуренцијата
на енергетските пазари;
8) примена на тарифни системи и пропишани тарифи;
9) примена на условите и трошоците за поврзување
на новите капацитети за производство, земајќи ги предвид трошоците и придобивките од различни технологии за обновливи извори на енергија, дистрибуирано
производство и комбинирано производство на топлинска и електрична енергија;
10) работењето на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности поврзани со нивните обврски утврдени во издадените лиценци;
11) квалитетот на услугите кои што ги обезбедуваат
носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности;
12) ефективното раздвојување на сметководствената евиденција во согласност со закон заради избегнување на вкрстеното субвенционирање меѓу групите потрошувачи и прелевање на приходите и трошоците при
вршењето на регулираните и/или нерегулираните енергетски дејности;
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13) спроведувањето на програмите за усогласување
на операторите на соодветните системи со кои што се
обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност во работењето на
вертикално интегрираните енергетски претпријатија
кон кои припаѓаат, како и од поврзаните енергетски
претпријатија, со цел да се обезбеди недискриминаторност, транспарентност и конкурентност во функционирањето на енергетските пазари.
Член 4
Начин на спроведување
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетски
дејности, се обврзани да доставуваат до РКЕ податоци
и информации утврдени во овој Правилник потребни
за следење на функционирањето на енергетските пазари на начин, во форма и според условите утврдени од
РКЕ.
(2) По исклучок на ставот (1), носителите на лиценци за производство на електрична енергија на кои
им е одобрено користење на повластени тарифи не се
обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во овој Правилник.
(3) РКЕ ги утврдува и ги објавува на својата веб
страница обрасците на кои што се доставуваат информациите и податоците од ставот (1), како и инструкциите за начинот на преземање на обрасците, начинот на
наведување на податоците и информациите во обрасците и доставувањето на обрасците.
(4) РКЕ ја објавува промената на обрасците и
инструкциите за начинот на доставување на податоците и информациите во променетите обрасци на својата
веб страница најмалку 45 дена пред отпочнување на
примената на тие обрасци.
(5) Обрасците во кои се содржани податоците и информациите од став (1) се доставуваат исклучиво во
електронска форма преку електронска пошта или преку
посебна веб платформа којашто ја воспоставува и одржува РКЕ.
(6) Податоците и информациите од став (1) по правило се доставуваат најдоцна 30 дена од последниот
календарски ден на периодот на известување, доколку
за одредени податоци и информации со овој Правилник не се утврдени поинакви рокови за доставување.
(7) РКЕ може да побара од носителите на лиценци
за вршење на енергетски дејности доставување на дополнителни податоци и информации, при што е должна да го образложи своето барање.
(8) Сите податоци и информации доставени од
страна на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности во согласност со овој Правилник, ќе се
сметаат за доверливи и РКЕ ќе ги користи и чува на начин утврден со акт согласно со прописите за заштита
на податоците.
(9) Заради обезбедување на ефикасно следење на
функционирањето на енергетските пазари РКЕ може да
собира, користи и анализира податоци и информации и
од други извори, а кои што ќе ги користи и објавува во
согласност со закон, друг пропис и прифатените меѓународни стандарди.
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Член 5
Извештаи за следење на функционирањето
на енергетските пазари
(1) Врз основа на податоците и информациите собрани и анализирани во согласност со овој Правилник,
РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку
еднаш годишно подготвува и објавува извештаи за следење на функционирањето на енергетските пазари.
(2) Во извештаите од став (1), РКЕ ќе објавува само
збирни информации по одделни индикатори. Доколку
за определен индикатор збирните информации се добиени од помалку од три носители на лиценци за вршење
на нерегулирани енергетски дејности, тие збирни информации нема да бидат објавени во извештаите.
Член 6
Веродостојност на доставените податоци
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетски
дејности се должни, за секоја лиценца што им е издадена, да овластат лице коешто ќе биде задолжено за
доставување на податоците и информациите од овој
Правилник и комуникација со РКЕ преку електронска
пошта и/или веб платформата.
(2) Овластувањето од став (1) се доставува на образец што ќе содржи и изјава за веродостојност на податоците. Образецот од овој став се објавува на веб страницата на РКЕ.
(3) Образецот од став (2) носителите на лиценци за
вршење на енергетски дејности го доставуваат до РКЕ
во електронска форма најдоцна до денот на влегување
во сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност.
(4) Носителите на лиценци за вршење на енергетски
дејности се должни да ја известат РКЕ за евентуална
промена на овластеното лице од став (1) преку доставување на нов образец од став (2) во рок од седум дена
од настанатата промена.
(5) Сите податоци и информации доставени од овластеното лице од став (1) ќе се сметаат за точни и веродостојни, односно дека во целост одговараат на фактичката состојба.
(6) Носителите на лиценци за вршење енергетски
дејности можат да достават корекција на веќе доставените податоци, најдоцна 30 дена од денот на доставување на податоците што се предмет на корекција, на
начин утврден во инструкциите од член 4, став (2).
Следење на функционирањето на пазарот
на електрична енергија
Член 7
Цели на следење на функционирањето на пазарот
на електрична енергија
(1) Следењето на состојбата на пазарот на електрична енергија се врши поодделно за:
1) структурата (вклучително и реструктуирање) на
пазарот на електрична енергија утврдена со закон, и
2) ефикасност и функционирање на пазарот на електрична енергија.
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(2) Следењето на структурата на пазарот на електрична енергија од став (1) се врши од аспект на:
1) либерализација на пазарот на електрична енергија; и
2) постигнувањето на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност
на ОЕПС и ОДС(и) во однос на дејностите производство, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со електрична енергија.
(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на електрична енергија од став (1) од овој член се врши со следење и анализа на однесувањето и активностите на
учесниците во:
1) функционирањето на пазарот на големо;
2) функционирањето на пазарот на мало;
3) приклучување, пристап и користење на мрежите
за пренос и дистрибуција на електрична енергија; и
4) квалитет на услугите за потрошувачите.
(4) Следењето на функционирањето на пазарот на
големо се врши преку следење на производството на
електрична енергија, увозот и преносот на електрична
енергија и цените на пазарот на големо.
(5) Следењето на функционирањето на пазарот на
мало се врши преку следење на цените на пазарот на
мало и примената на постапката за промена на снабдувач.
(6) Следењето на квалитетот на услугите се состои
од следење на: континуитетот во снабдувањето со
електрична енергија, квалитет на напонот и квалитетот
на мрежните и комерцијалните услуги.
Следење на структурата на пазарот на електрична
енергија
Член 8
Либерализација на пазарот на електрична енергија
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности трговија, снабдување, снабдување во
краен случај, снабдување на тарифни потрошувачи со
електрична енергија, како и за пренос и дистрибуција
на електрична енергија доставуваат податоци и информации за: број на снабдувани потрошувачи по соодветните групи на потрошувачи (по групи големи, мали
потрошувачи и домаќинства, по групи индустриски
потрошувачи и домаќинства, како и по групи тарифни
потрошувачи и квалификувани потрошувачи каде што
тоа е применливо) и продадени количини по соодветните групи потрошувачи.
(2) При доставување на бројот на потрошувачи по
групи индустриски потрошувачи и домаќинства и продадени количини по групи, периодот на известување за
носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност пренос, дистрибуција, трговија, снабдување и
снабдување на тарифни потрошувачи со електрична
енергија, изнесува шест месеци.
(3) При доставување на бројот на потрошувачи по
групи тарифни и квалификувани потрошувачи, периодот на известување за носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија изнесува три месеци.
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Член 9
Функционална, финансиска и правна независност
на операторите за пренос и дистрибуција
на електрична енергија
(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани, најдоцна до 28
февруари секоја година да доставуваат информации за
претходната календарска година, за спроведување на
програмите за усогласување со кои што се обезбедува
нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално
интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат
или со кои се поврзани, при:
1) вршењето на дејноста пренос во однос на дејностите производство, дистрибуција, трговија, снабдување
и снабдување во краен случај со електрична енергија,
2) вршењето на дејноста дистрибуција во однос на
дејностите производство, пренос, трговија, снабдување
и снабдување во краен случај со електрична енергија,
во случаи кога се опслужуваат повеќе од 100.000 приклучени потрошувачи, како и
3) обезбедување на јавните услуги на начин со кој
што се обезбедува недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот
на електрична енергија.
Следење на функционирањето на пазарот
на електрична енергија на големо
Член 10
Производство на електрична енергија
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија се
обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на производството на електрична
енергија во Република Македонија, вклучувајќи и податоци за:
1) инсталирана моќност и количини на електрична
енергија произведени од секој производител, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка и
2) планирана и непланирана нерасположливост на
производните единици.
(2) Носителот на лиценца за вршење на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на
електрична енергија е обврзан да доставува податоци и
информации потребни за следење на производството
од производителите на електрична енергија во Република Македонија на кои им е одобрено користење на
повластена тарифа, вклучувајќи и податоци за:
1) типот, единствениот регистарски број, називот на
производителот, количините на електрична енергија и
исплатите за секој повластен производител и
2) вкупните количини произведена електрична
енергија и учеството на вкупната произведена електрична енергија од повластени производители во вкупната потрошувачка.
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Член 11
Увоз и пренос на електрична енергија
(1) ОЕПС е обврзан да доставува податоци, за следење на увозот и преносот на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија, користењето на интерконективните водови и спроведување на постапката за доделување на капацитети на интерконективните водови, вклучувајќи и податоци за:
1) биланс на електрична енергија;
2) расположливост на прекуграничните преносни
капацитети и спроведување на постапките за нивно доделување; и
3) податоци за доделените прекугранични капацитети, вкупниот приход и просечните цени за секоја граница.
(2) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и
информации за биланс на електричната енергија.
Член 12
Цени на електрична енергија на пазарот на големо
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности пренос, дистрибуција, организирање и
управување со пазарот на електрична енергија, трговија, снабдување и производство на електрична енергија, се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на промените на цените на
електрична енергија на пазарот на големо, вклучувајќи
и податоци за:
1) просечни цени и количини на искористени енергенти (горива) за производство на електрична енергија;
2) просечни продажни цени и количини на произведената електрична енергија;
3) просечни продажни цени и количини на електрична енергија по групи на потрошувачи;
4) просечни набавни цени и количини на електрична енергија;
5) просечни цени и количини на електричната енергија набавена за покривање на загубите; и
6) податоци за системски услуги набавени по регулиран договор и на слободен пазар;
7) остварени дебаланси на часовно ниво и остварени дебаланси по балансни групи; и
8) тарифи за пренос и дистрибуција на електрична
енергија.
(2) При доставување на податоците за тарифи за
пренос и дистрибуција на електрична енергија, периодот на известување за носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности пренос и дистрибуција на
електрична енергија изнесува шест месеци.
(3) При доставување на податоците за просечни
продажни цени и количини на електрична енергија по
групи потрошувачи, периодот за известување за носителите на лиценци за вршење енергетски дејности трговија, снабдување, снабдување со електрична енергија
во краен случај и снабдување на тарифни потрошувачи
изнесува шест месеци.
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Следење на функционирањето на пазарот
на електрична енергија на мало
Член 13
Цени на електрична енергија на пазарот на мало
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности трговија, снабдување, снабдување со
електрична енергија во краен случај и снабдување на
тарифни потрошувачи се обврзани да доставуваат податоци и информации за следење на просечните цени
на електрична енергија за потрошувачите на пазарот на
мало и цените за тарифните потрошувачи и за потрошувачите снабдувани од снабдувачот во краен случај.
Член 14
Промена на снабдувач
(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и
информации за бројот на поднесени барања, извршени
промени по групи на потрошувачи и почитување на
пропишаните рокови за времетраење на постапката.
(2) При доставување на податоците бројот на поднесени барања, извршени промени и времетраење на
постапката, периодот за известување за ОЕПС изнесува дванаесет месеци.
Следење на условите за приклучување, пристап и
користење на преносните и дистрибутивни мрежи
на електрична енергија
Член 15
Приклучување на мрежа
(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и информации за:
1) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за приклучување на потрошувачи по групи потрошувачи и по напонско ниво, како и за производители
на електрична енергија;
2) број на исклучени корисници и причини за исклучување.
(2) При доставување на податоците за број на приклучоци по напонско ниво и групи на потрошувачи, како и број на исклучени потрошувачи, периодот на известување за ОДС(и) изнесува три месеци.
(3) При доставување на податоците за број на приклучоци по напонско ниво и број на исклучени потрошувачи, периодот на известување за ОЕПС изнесува
дванаесет месеци.
Член 16
Пристап до мрежа
(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на принципот на регулиран пристап на трета страна, вклучувајќи
податоци за бројот на поднесени, одобрени и одбиени
барања за пристап на мрежата со која управуваат.

Следење на квалитетот на услугите
Член 17
Континуитет на снабдување
(1) ОДС(и) се обврзани, да доставуваат податоци и
информации потребни за следење на континуитетот на
снабдување со електрична енергија вклучувајќи и информации и податоци за:
1) број на планирани и непланирани прекини по напонско ниво;
2) времетраење на непланираните прекини по напонско ниво; и
3) пресметани и предложени индикатори за следење
на континуитетот на испорака на електрична енергија
(SAIDI, SAIFI).
Член 18
Квалитет на напонот
(1) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и
информации потребни за следење на квалитетот на напонот, вклучувајќи и информации и податоци за: број,
вид и просечно време на одговор на поднесени приговори кои се однесуваат на проблеми поврзани со квалитетот на напонот.
Член 19
Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности пренос, дистрибуција и снабдување
електрична енергија, снабдување во краен случај и
снабдување на тарифни потрошувачи, се обврзани да
доставуваат податоци и информации, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајќи и информации и податоци за:
1) број и вид на примени, одобрени и одбиени приговори, како и просечно време за одговор;
2) број и вид на поднесени барања за информации
од потрошувачи; и
3) комуникација остварена со корисниците во вид
на вкупен број телефонски јавувања, испратени електронски пораки од потрошувачите, посети на кориснички центри и доставени писмени барања по групи
мали, големи потрошувачи и домаќинства.
(2) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности пренос, дистрибуција и снабдување
електрична енергија, снабдување во краен случај и
снабдување на тарифни потрошувачи, на барање на
РКЕ се обврзани да доставуваат податоци за:
1) јавна достапност на информации за корисниците
на преносниот систем и дистрибутивните системи во
врска со приклучување и пристап до мрежата; и
2) јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со стандардните договори со снабдувачите, промена на условите за склучување договор,
можностите за плаќање, цените, постапката за промена
на снабдувач, постоење на контактен центар за корисници.
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(3) При доставување на податоците за број и вид на
примени, одобрени и одбиени приговори, периодот на
известување за ОЕПС изнесува дванаесет месеци.
Следење на функционирањето на пазарот
на природен гас
Член 20
Цели на следење на функционирањето на пазарот
на природен гас
(1) Следењето на функционирањето на пазарот на
природен гас е поделено на следниве области:
1) структура (реструктуирањето) на пазарот на природен гас; и
2) ефикасно функционирање на пазарот на природен гас.
(2) Структурата на пазарот на природен гас се следи од аспект на:
1) состојба на пазарот на природен гас; и
2) постигнување на законски пропишаниот степен
на функционална, финансиска и правна независност во
вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП
и ОСД(и).
(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на природен гас се врши со следење и анализа на однесувањето
и активностите на учесниците во:
1) функционирањето на пазарот на големо;
2) функционирањето на пазарот на мало;
3) приклучување, пристап и користење на мрежите
за пренос и дистрибуција на природен гас; и
4) квалитетот на услугите за потрошувачите.
(4) Следењето на функционирањето на пазарот на
природен гас на големо се врши преку собирање на податоци и информации за:
1) увоз и пренос на природен гас и
2) цените на природен гас на пазарот на големо.
(5) Следењето на функционирањето на пазарот на
природен гас на мало се врши преку собирање и анализа на податоци и информации за:
1) цените на природен гас на пазарот на мало; и
2) спроведување на постапката за промена на снабдувач.
(6) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот
на природен гас се состои од собирање и анализа на податоци и подготвување извештаи за квалитетот на услугите на корисниците обезбедени од страна на ОСП,
ОСД(и) и снабдувачите, особено за:
1) квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги; и
2) континуитетот во снабдување со природен гас.
Следење на структурата на пазарот на природен гас
Член 21
Состојба на пазарот на природен гас
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности управување со системот за пренос, дистрибуција, снабдување, снабдување во краен случај и
трговија со природен гас се обврзани да доставуваат
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податоци и информации за број на снабдувани потрошувачи по соодветните групи на потрошувачи (по групи производители на топлинска и/или електрична енергија, останати потрошувачи и домаќинства, а каде што
е тоа применливо и за снабдувачи/трговци, дистрибуција и сопствена потрошувачка како и по групи индустриски потрошувачи и домаќинства) и продадени количини по соодветните групи потрошувачи.
(2) При доставување на бројот на потрошувачи по
групи индустриски потрошувачи и домаќинства и продадени количини по групи, периодот на известување за
носителите на лиценци за вршење енергетска дејност
пренос, дистрибуција на природен гас, трговија, снабдување и снабдување во краен случај, изнесува шест
месеци.
Член 22
Функционална, финансиска и правна независност
на преносот и дистрибуцијата
(1) ОСП и ОСД(и) се обврзани најдоцна до 28 февруари секоја година, да доставуваат податоци и информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за усогласување со кои што се
обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на
вертикално интегрираните енергетски компании кон
кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:
1) вршењето на дејностите пренос на природен гас
во однос на дејностите управување со системот за пренос, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со природен гас;
2) вршењето на дејностите управување со системот
за пренос на природен гас во однос на дејностите пренос, трговија, снабдување и снабдување со краен случај со природен гас,
3) вршењето на дејноста дистрибуција на природен
гас во однос на дејностите трговија, снабдување и
снабдување во краен случај со природен гас, во случаи
кога се опслужуваат повеќе од 100.000 потрошувачи,
како и
4) обезбедување на јавните услуги на начин со кој
што се обезбедува недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот
на природен гас.
Следење на функционирањето на пазарот
на природен гас на големо
Член 23
Увоз и пренос
(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и информации за увозот и преносот на природен гас преку преносниот систем на Република Македонија, расположливоста на капацитетите на гасоводите и спроведување на постапката за доделување на капацитетите,
вклучувајќи и информации и податоци за:
1) биланс на природен гас;
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2) расположливост на капацитетите на интерконективните гасоводи;. и
3) спроведување на постапките за доделување на
капацитети, доделените капацитети на интерконективните гасоводи и нивните просечни цени.
(2) ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и
информации за биланс на природниот гас.
Цени на природниот гас на пазарот на големо
Член 24
(1) Носителите на лиценца за вршење на енергетските дејности управување со системот за пренос, дистрибуција, трговија и снабдување со природен гас се
обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на промената на цените на природниот гас на пазарот на големо, вклучувајќи и информации
и податоци за:
1) просечни цени и количини на природниот гас кој
го користат производителите на електрична и/или топлинска енергија;
2) просечни продажни цени и количини на природен гас по групи потрошувачи;
3) просечни набавни цени и количини на природен
гас;
4) просечни цени и количини на природен гас набавен за системски услуги, загуби и сопствена потрошувачка;
5) тарифи за пренос и дистрибуција на природен
гас.
(2) При доставување на податоците за тарифи за
пренос и дистрибуција на природен гас, периодот на
известување за носителите на лиценци за вршење на
енергетските дејности пренос и дистрибуција на природен гас изнесува шест месеци.
Следење на функционирањето на пазарот
на природен гас на мало
Член 25
Цени на природен гас на пазарот на мало
(1) Носителите на лиценца за вршење на енергетските дејности трговија, снабдување со природен гас и
снабдување со природен гас во краен случај се обврзани да доставуваат податоци и информации за просечните цени на пазарот на мало и за потрошувачите снабдувани од снабдувачот во краен случај.
Член 26
Промена на снабдувач
(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката
за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и информации за бројот на поднесени барања, извршени
промени по групи потрошувачи и почитување на пропишаните рокови за времетраење на постапката.

Следење на условите за поврзување, пристап и
користење на преносните и дистрибутивни мрежи
на природен гас
Член 27
Приклучување на мрежа
(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и информации за:
1) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за приклучување по групи потрошувачи;
2) број на исклучени корисници.
Член 28
Пристап до мрежа
(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и информации потребни за следење обезбедувањето на можноста за пристап до мрежата врз основа на начелото за
регулиран пристап на трета страна, а особено за бројот
на поднесени и одобрени барања за пристап и просечно
време за одобрување на барањата.
Следење на квалитетот на услугите
Член 29
Континуитет во снабдувањето
(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на континуитетот на снабдување со природен гас, а особено:
1) број на планирани и непланирани прекини по соодветни групи потрошувачи; и
2) времетраење на непланираните прекини.
Член 30
Квалитет на комерцијалните и мрежните услуги
(1) Носителите на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија, снабдување, снабдување со природен
гас во краен случај, пренос и дистрибуција на природен гас се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги, а особено:
1) број и вид на примени, одобрени и одбиени приговори како и просечно време за одговор; и
2) број и вид на поднесени барања за информации
од потрошувачи.
(2) Носителите на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија, снабдување, снабдување со природен
гас во краен случај, пренос и дистрибуција на природен гас на барање на РКЕ имаат обврска да достават
податоци за:
1) јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со стандардните договори со снабдувачите и промените во условите на договорите, цените, условите за плаќање и постапката за промена на снабдувач; и
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2) јавна достапност на информации за корисниците
на преносниот систем и дистрибутивните системи во
врска со приклучување и пристап до мрежата.
Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени
деривати и горива за транспорт
Член 31
Цели на следење на пазарот
(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени
деривати и горива за транспорт се состои од следење,
анализа и подготвување извештаи за условите поврзани со:
1) увоз, извоз, транспорт и складирање на сурова
нафта, нафтени деривати и горива за транспорт;
2) рафинирање на сурова нафта и производство на
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт; и
3) функционирањето на пазарите на големо и на мало за сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт.
Член 32
Увоз, извоз, транспорт и складирање
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетската дејност транспорт, трговија и складирање на сурова нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и
биогорива се обврзани да доставуваат податоци и информации за:
1) увезени и тргувани количини на сурова нафта,
горива за намешување и биогорива и просечни цени;
2) пренесени сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт преку нафтовод, односно продуктовод;
3) складирани сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт.
Член 33
Преработка на сурова нафта и производство на
нафтени деривати и горива за транспорт

22 ноември 2016

Следење на условите на пазарот на топлинска
енергија
Член 35
Цели на следење на пазарот
(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се
состои од следење, анализа и известување за условите
поврзани со:
1) производство на топлинска енергија;
2) дистрибуција на топлинска енергија;
3) снабдување со топлинска енергија;
4) постапка за промена на снабдувач;
5) трошоци за производство и снабдување со топлинска енергија по тип на постројки; и
6) квалитет на услугата.
Член 36
Производство на топлинска енергија
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност производство на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни
за следење на производството на топлинска енергија во
периодот од октомври до април, вклучувајќи и податоци и информации за:
1) инсталирана моќност, производството на топлинска енергија од секоја производна единица, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка;
2) просечни количини и трошоци за горивата кои се
користат за производство на топлинска енергија;
3) просечни количини и цени на продадена топлинска енергија;
4) непланирана нерасположливост на производните
единици на регулираните производители; и
5) просечна температура на воздухот за подрачјето
во кое регулираните производители испорачуваат топлинска енергија.
Член 37
Дистрибуција на топлинска енергија

(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на биогорива
и производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, се обврзани да доставуваат податоци и информации за произведени количини по вид, продадените количини по вид и за просечните продажни цени на нафтени деривати по вид.

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска
дејност дистрибуција на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации, потребни
за следење на дистрибуцијата на топлинска енергија во
периодот од октомври до април, вклучувајќи и информации за:
1) билансот на топлинска енергија,
2) промената на снабдувачи, вклучувајќи го и бројот на реализирани промени на снабдувачи.

Член 34
Функционирање на пазарот на големо и мало

Член 38
Снабдување со топлинска енергија

(1) Носителите на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати и
горива за транспорт се обврзани да доставуваат податоци и информации потребни за следење на пазарот на
големо и мало на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи податоци и информации за набавените и продадените количини и просечните цени за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати и биогорива по вид, како и земјата на
потекло на увезените сурова нафта, нафтени деривати
и биогорива по вид.

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани
да доставуваат податоци и информации поврзани со
снабдување на топлинска енергија, вклучувајќи и податоци и информации за:
1) просечни количини и цени за набавка на топлинска енергија
2) број на активни и исклучени мерни места кај потрошувачи по вид на мерно место (мерни места со потрошувачи од вид домаќинства, образование, останати
потрошувачи и комбинирани мерни места со потрошувачи од повеќе видови);
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3) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за нови приклучоци, за исклучувања и за промена
на капацитет по вид на мерни места и просечно време
за реализација на барањата;
4) инсталирана и ангажирана моќност и грејна површина по вид на потрошувач (домаќинства, образование и останати потрошувачи) за активни и пасивни
потрошувачи;
5) надоместок за ангажирана моќност и енергија;
6) број на поднесени, одобрени и реализирани барања за нови потрошувачи, за исклучување, за повторно
вклучување и за промена на капацитет по вид на потрошувач и просечно време за реализација на барањата.
Член 39
Промена на снабдувач
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани
да доставуваат податоци и информации потребни за
следење на промената на снабдувачи, вклучувајќи го и
бројот на реализирани промени на снабдувачи.
Член 40
Квалитет на снабдување
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност снабдување со топлинска енергија се обврзани
да доставуваат податоци и информации потребни за
следење на континуитетот на снабдување со топлинска
енергија во периодот од октомври до април, вклучувајќи податоци за бројот на планирани и непланирани
прекини во снабдувањето, како и времетраењето на
непланираните прекини.
Член 41
Квалитет на комерцијалните услуги
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани
да доставуваат податоци и информации потребни за
следење на квалитетот на комерцијалните услуги,
вклучувајќи и податоци и информации за:
1) број и вид на примени, одобрени и одбиени приговори, како и просечно време за одговор на приговори
поднесени од потрошувачи;
2) број на поднесени барања за информации; и
(2) Носителите на лиценца за вршење енергетската
дејност снабдување на топлинска енергија на барање
на РКЕ се обврзани да достават податоци за јавна достапност на информации за потрошувачите во врска со
стандардните договори со снабдувачите, цените и постапката за промена на снабдувач.
Член 42
Преодни одредби
(1) Обврската за доставување на извештаи, податоци и информации во согласност со овој Правилник започнува со влегување во сила на овој Правилник, а ќе
се однесува на податоците за работењето на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности од
01.01.2016 година.
(2) Носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, кои се стекнале со лиценца за вршење
на енергетска дејност пред влегувањето во сила на
овој правилник се должни образецот од член 6 став
(2) од овој Правилник да го достават најдоцна во рок
од осум дена од денот на влегување во сила на овој
Правилник.

Член 43
Завршни одредби
(1) Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари („Службен весник на
Република Македонија“ бр.83/15).
(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2076/1
18 ноември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4656.
ИСПРАВКА
Во Одлуката за влегување во сила на лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП-1 бр. 12-17/16 од 7.11.2016 година,
на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
203/16, се врши исправка во Прилог 2 и тоа:
1. Во точка 4 алинеја 5, се менува и гласи:
„- Номинален нето пад: 86,19 м“.
2. Во точка 5 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„- Моќност привидна: 855 kVA,
- Mоќност активна: 684 кW“
Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
4657.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35
став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник
на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16),
Државната изборна комисија на седницата одржана на
21.11.2016 годинa, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“,
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3,
6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 081304/5 од 10.5.2016 година, број 08-2788/1 од
28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година,
број 08-2788/5 од 9.11.2016 година и број 08-2788/7 од
14.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни
комисии поради здравствени или семејни причини, ги
изврши следните измени и дополнувања:
1. Во составот на Општинската изборна комисија
КУМАНОВО, членот ЕЉТОН ЗЕЌИРИ вработен во
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
СЕ РАЗРЕШУВА.
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За нов член се избира УРИМ КАДРИЈИ вработен
во Собрание на Република Македонија.
2. Во составот на Општинската изборна комисија
МАВРОВО И РОСТУША членот ЕЛВИРА ЕЈУПИ
вработена во Општина Маврово и Ростуша СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира МЕРВЕ ЌОРБАЈРАМИ вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот
договор.
3. Во составот на Општинската изборна комисија
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО
претседателот ТИНА
ПЕТРОВА вработена во Агенција за поттикнување на
развојот на земјоделството СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира ВЕСНА ЃОРЕВА МАЛИНОВА вработена во Општина Чешиново-Облешево.
4. Во составот на Општинската изборна комисија
ЛОЗОВО претседателот КОСТАДИН ШТЕРИОВ вработен во Министерство за земјоделство,шумарство и
водостопанство СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира РИСТЕ АНДОНОВ
вработен во Биро за регионален развој.
5. Во составот на Општинската изборна комисија
ЗЕЛЕНИКОВО членот ГОЦЕ ГРУЕВСКИ вработен во
Агенција за катастар на недвижности СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ТРАЈАНЧО НАУМОВСКИ
вработен во Министерство за финансии.
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6. Во составот на Општинската изборна комисија
НЕГОТИНО членот ВАНЧО ПЕТРОВ вработен во Општина Неготино СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ЗЛАТКО ПЕНКОВ вработен
во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.
7. Во составот на Општинската изборна комисија
ВАЛАНДОВО заменик членот НИКО ПОПОВ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ДЕЈАН КРАСТОВСКИ вработен во Министерство за труд и социјална
политика.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано
за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Доставување на барање за изземање по пошта не е
дозволено.
Бр. 08-2788/9
Државна изборна комисија
22 ноември 2016 година
Претседател,
Скопје
Александар Чичаковски, с.р.
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