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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1063. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „STEAD 

FAST FLOW“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност „STEAD 

FAST FLOW“ (во натамошниот текст: вежбовната ак-

тивност), која ќе се одржи во Република Турција, во 

периодот од 25 - 29.9.2017 година, се испраќаат 10 (де-

сет) припадника на Армијата на Република Македонија 

(во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-

вање, исхрана и дневници за службено патување на 

припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-

ството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-1468/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

1064. 

Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 

23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОН-

СТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА 

ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ 

НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА  

КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

изградба на нови објекти и за реконструкција, санација 

и адаптација на постојните објекти што ги користат на-

ционалните установи од областа на културата за 2017 

година, бр. 49-4575/1 од 18.4.2017 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1798/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

1065. 

 Врз основа на член  13 став 3 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република  Маке-

донија, на седницата, одржана на 9.5.2017 година до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНA СТВАР НА OПШТИНА ДОЈРАН 

 

Член  1 

Со оваа одлука на oпштина Дојран и се пренесува 

во сопственост, без надоместок, недвижна ствар - згра-

да 1, В1, влез 1, приземје, со вкупна внатрешна пов-

ршина од 274 м2, лоцирана на КП бр.1050/4, КО Срете-

ново, запишана во Имотен лист бр.7086, сопственост 

на Република Македонија, и тоа: 

- ДП, со површина од 247 м2, 

- ПП, со површина од 27 м2. 

        

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 44-1698/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1066. 

Врз основа на член  13 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 

и 190/16), Владата на Република  Македонија, на седни-

цата одржана на  9.5.2017 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И НАУКА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за образование и наука му престанува користе-

њето на недвижна ствар - објект, која се наоѓа на ул. 
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„М. Чаков“ бр. 2 во Скопје, на КП бр.1109, КО Кисела 

Вода 1,  запишана во Имотен лист бр.58090, сопстве-

ност на Република Македонија, и тоа: 

-  зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат 1, 

број 1, намена на посебен дел ДП, со површина од 1029 

м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат 1, 

број 1, намена на посебен дел ПП, со површина од 12 

м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат 1, 

број 1, намена на посебен дел ЛФ, со површина од 3 

м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат 

ПО, број 1, намена на посебен дел П, со површина од 

66 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПР, 

број 1, намена на посебен дел ДП, со површина од 1116 

м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПР, 

број 1, намена на посебен дел ПП, со површина од 103 

м2, и 

- зграда бр. 2, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПР, 

број 1, намена на посебен дел ЛФ, со површина од 3 

м2. 

        

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 44-1697/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1067. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 9.5.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за образование 

и наука, се дава право на трајно користење на  градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија на 

ГП.бр.5.1 со вкупна површина од 11.920 м2, кое прет-

ставува: 

- дел од КП.бр.4375/2, КО Кисела Вода 2, со пов-

ршина од 11.858 м2, запишана во Имотен лист бр. 

105367,  

- КП.бр.4376/2 КО Кисела Вода 2, со површина од 

49 м2, запишана во Имотен лист бр.109336 и 

- дел од КП.бр.6741 КО Кисела Вода 2, со површи-

на од 13 м2, запишана во Имотен лист бр.105061, 

согласно Извод од Детален урбанистички план: нас. 

Лисиче Урбан Блок III, донесен со Одлука бр. 07-8/3 од 

31.1.2001 година од општина Аеродром, заради изград-

ба на објект со намена Основно училиште. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1818/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1068. 

Врз основа на член 110-а став (6) од Законот за ви-

сокото образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 

115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 

130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 

и 127/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 9.5.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВНИТЕ 

КРИТЕРИУМИ И ЗАПИШУВАЊЕ ВО КВОТИ НА 

СТУДЕНТИТЕ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО 

ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ, КАКО И ПОСЕБ-

НИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА  
ПРАВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за начинот на проверка на основните критериуми и за-

пишување во квоти на студентите чие родителско пра-

во го врши само еден родител, како и посебните крите-

риуми за остварување на ова право, бр. 20-5946/1 од 

4.5.2017 година и бр. 02-2764/1 од 5.5.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2085/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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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 9.5.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ПЕЛАГОНИЈА” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

1069. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот сту-

дентски дом ,,Пелагонија” – Скопје. 
 

Член 3 
 Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом ,,Пела-

гонија” - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 44-1694/1 Заменик на претседателот 
   9 мај 2017 година на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
  

 
   
 



11 мај 2017  Бр. 55 - Стр. 7 

 
 

1070. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9.5.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот сту-

дентски дом ,,Скопје” – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот студентски дом 

,,Скопје” - Скопје, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1696/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1071. 

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 164/13, 

158/14, 15/15, 129/15 и 30/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 9.5.2017 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-

ЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за безбедност и здравје при работа  („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 131/09, 69/12, 36/13, 

60/13 и 181/14), во точката 1 алинеите 5 и 6  се менува-

ат и гласат: 

,,- Роберт Симоноски, претседател на Самостоен 

синдикат на  работниците од енергетика и стопанство 

на Македонија    

- д-р Живко Митревски, претседател на Сојузот на 

синдикатите на Македонија„„. 

Алинејата 12 се менува и гласи: 

,,- Науч. сор. сци. д-р Сашо Столески, претставник 

од Македонското здружение за медицина на трудот„„.  

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

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

ка Македонија”. 

 

Бр. 44-1637/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

1072. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРИЛЕП 

 

1. Бранко Дукоски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Здравствен дом – Прилеп, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 

- Прилеп, се именува Мишко Ристески. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1939/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1073. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 

 

1. Благица Мургоска се разрешува oд должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш, поради истек на 

мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом 

- Радовиш, се именува Ристе Пранговски. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1940/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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1074. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 

Неготино, поради истек на мандатот се разрешуваат: 

- Коце Вучков и 

- Тодор Јанев. 

2. За вршители на должноста членoви на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен 

дом - Неготино, се именуваат:  

- Коце Вучков и 

- Коста Тренчев. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1941/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1075. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 

148/2014, 145/2015, 192/2015 и 23/2016), и член 36 став 

6 од Законот за Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 

196/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 11 април 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОС-

ТА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За вршители на должноста членови на Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата на Република Ма-

кедонија на предлог на Институтот на овластени реви-

зори, се именуваат: 

- проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и 

- Николаки Миов. 

2. Со именувањето на в.д. членовите на Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата на Република Маке-

донија на досегашните членови проф.д-р Зорица Божи-

новска Лазаревска и Драган Давитков им престанува 

должноста членови на Советот, поради истек на мандатот. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1942/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1076. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“ 

- СКОПЈЕ 

 

1. Василка Салевска-Трајкова се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки кли-

нички центар „Свети  Пантелејмон“- Скопје, поради 

истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски 

стоматолошки клинички центар „Свети  Пантелејмон“- 

Скопје, се именува Василка Салевска-Трајкова. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1943/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1077. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ  

СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ 

 

1. Илија Тозија се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Градска општа 

болница „8-ми Септември“ - Скопје, се именува Еми-

лија Трајковска. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1945/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1078. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 11 април 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА 

НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБО-

ТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА  

„МАКЕДОНИЈАПАТ” – СКОПЈЕ 

 

1. За вршител на должноста член на Надзорниот од-

бор за контрола на материјално – финансиското рабо-

тење на Јавното претпријатие за одржување и заштита 

на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДО-

НИЈАПАТ” – Скопје, се именува Соња Ѓелова-Стоја-

нова. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1946/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

1079. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

јавно претпријатие македонска радиодифузија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 

98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 11 април 2017 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Александра Ристовска-Евтимова се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија – Скопје, поради 
истек на мандатот.  

2. За вршител на должноста член на Управниот одбор 
на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – 
Скопје се именува Александра Ристовска-Евтимова.  

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

 
Бр. 24-1947/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

1080. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 април 
2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА  

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Зоран Блажевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за детска хирургија - Скопје, се именува Ире-

на Поповска.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1948/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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1081. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. Мичо Апостолов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирурги-

ја – Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за дигестивна хирургија – Скопје, се именува 

Мичо Апостолов. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1949/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1082. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

НЕВРОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. Соња Радевска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје, 

поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за неврохирургија – Скопје, се именува Зоран 

Бајовски. 

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

 
Бр. 24-1950/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

1083. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 април 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

УРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Љупчо Костадиновски се разрешува од должнос-

та член на Управниот одбор – претставник на основа-
чот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-
бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за урологија – Скопје, се именува Елена Пет-
рушевска. 

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

 
Бр. 24-1951/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

1084. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 април 
2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИН-

ФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ  

– СКОПЈЕ 

 

1. Љубица Силјановска-Ципушева се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор – претставник на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфек-

тивни болести и фебрилни состојби – Скопје, поради 

истек на мандатот. 
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2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – 

Скопје, се именува Дејанчо Дејанов. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1952/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1085. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

НЕФРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. Гоце Ѓорѓиевски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за нефрологија – Скопје, се именува Алексан-

дар Стојчевски. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1953/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1086. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА-СКОПЈЕ 

 

1. Борјан Таушанов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Психијатриска болница –Скопје, поради истек 

на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот одбор 

– претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болни-

ца -Скопје, се именува Ружа Карагонова Атанасова. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1954/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

1087. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО 

 

1. Борче Мирчески се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Центар за јавно здравје Тетово, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 

здравје Тетово, се именува Стефанка Здравкоска Си-

моска. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-1955/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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1088. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 април 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК 
НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО  

ЗДРАВЈЕ ОХРИД 
 
1. За вршител на дожноста член на Управниот од-

бор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Охрид, се именува Доменика Илческа. 

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

 
Бр. 24-1956/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

1089. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 11 април 
2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВА-
ЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕС-
ПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ  

ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО 
 
1. Марија Келепуровска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација 
на хронични респираторни неспецифични и алергиски 
заболувања – Отешево, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-
бор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за пре-
венција, лекување и рехабилитација на хронични рес-
пираторни неспецифични и алергиски заболувања - 
Отешево, се именува Ромео Икономовски. 

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

 
Бр. 24-1958/1 Заменик на претседателот 

11 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

1090. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 21 април 
2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА  

МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Нада Ивановска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за трансфузиона медицина на Република Ма-
кедонија, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-
бор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за 
трансфузиона медицина на Република Македонија, се 
именува Петар Жупаноски. 

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

 
Бр. 24-2009/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1091. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 21 април 
2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 

 
1. Мојсе Димитријески се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Општа болница – Гостивар, поради истек на 
мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Управниот од-
бор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница 
- Гостивар, се именува Дарко Димитриески. 

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

 
Бр. 24-2010/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1092. 

Врз основа на член 114 став 4 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015 и 27/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 22 март 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ – ПРЕТ-

СТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈУ ЗА ДЕЦА–ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ  

„ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР 

 

1. Од должноста членови – претставници на основа-

чот  на Управниот одбор на Јавната установа за деца – 

Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар, поради 

истек на мандатот се разрешуваат: 

- м-р Јанко Билбилоски 

- Ивица Симоски 

- Гоце Палазов и 

- Ѓоко Атанасовски. 

2. За вршители на должноста членови – претставни-

ци на основачот на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гос-

тивар се именуваат: 

- Јанко Билбилоски 

- Стевица Димитријески 

- Зоран Стефаноски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-2042/1 Заменик на претседателот 

22 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1093. 

Врз основа на член 114 став 4 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015 и 27/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 21 април 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ЧЛЕН – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗА ДЕЦА – ДЕТСКО  

ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР 

 

1. За вршител на должноста член – претставник на 

основачот на Управниот одбор на Јавната установа за 

деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар се 

именува Трајче Богданоски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-2043/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1094. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 

51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 

127/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 

139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 22 март 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УЧИ-

ЛИШНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-

ЧОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕ-

ЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА 

 

1. Ристо Колешовски се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 

на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 

„Кочо Рацин“ - Битола, поради истек на мандатот. 

2. За вршител на должноста член на Училишниот 

одбор - претставник на основачот на Заводот за реха-

билитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ - Би-

тола се именува Ристо Кeлешов. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-2081/1 Заменик на претседателот 

22 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1095. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 

116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 

и 127/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 

139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македони-

ја на седницата одржана на 22 март 2017 година, до-

несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН– ПРЕТСТАВНИК НА 

ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 

ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“  

– СКОПЈЕ 

 

1. Нинослав Недевски се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 

на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје, 

поради истек на мандатот. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-2082/1 Заменик на претседателот 

22 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1096. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и член 36 став 

6 од Законот за Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 

196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 21 април 2017 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ 

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИ-

ОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИ-

ЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Бранка Георгијевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проб-

леми и нарушено поведение, поради истек на мандатот.              

2. За вршител на должноста член на Управниот од-

бор-претставник на основачот на ЈУ за згрижување де-

ца со воспитно-социјални проблеми и нарушено пове-

дение, се именува Слободан Гурмешевски. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-2083/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1097. 

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16), а во врска со 

член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 

Република Македонија за 2017 година (,,Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 191/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.4.2017 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ  

НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ СО ЦЕЛ ПРО-

МОВИРАЊЕ НА  МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ЗА  

2017 ГОДИНА 

 

1. Во  Програмата за финансирање на програмските 

активности на здруженија и фондации со цел промови-

рање на меѓуетнички односи за 2017 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 203/16), во точ-

ката 4 зборовите: „31 јануари 2018 година” се замену-

ваат со зборовите: „најдоцна до 30 дена по завршува-

њето на проектната активност”.   

2. Во точката 5 зборовите: „28 февруари 2018” се 

зaменуваат со зборовите: „31 октомври 2018”. 

3. Ова програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 44-1620/1 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1098. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Програмата за финансис-

ка поддршка во земјоделството за 2017 година, објаве-

на во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

192/2016, направена е техничка грешка, поради што се 

дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Во текстот на Програмата, во делот XIV, во табе-

лата, во колоната „почеток на исплата“, во третиот ред, 

наместо „мај 2017“, треба да стои „мај 2018“. 

 

Бр. 42-8034/2  

11 мај 2017 година Од Владата на 

Скопје Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1099. 

 

 

РИБОЛОВНА ОСНОВА  
ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ ЗА ПЕРИОД 

2017 – 2022 ГОДИНА 
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1100. 

 

 

РИБОЛОВНА ОСНОВА  

ЗА РИБОЛОВНА ВОДА „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ ЗА ПЕРИОД 

2017 – 2022 ГОДИНА 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1101. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29 

став (3) и член 31 став (3) од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 39/2014, 188/14, 44/15 и 193/15), Директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 
28.4.2017 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметка на годиш-

ниот надоместок за користење на радиофреквенции 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
161/2014), во член 3 точка 2, во алинеја 2 воведната ре-
ченица  се менува и гласи: 

„- коефициентот F за точките 1 и 2 од овој член на 
правилникот зависи од радиофреквенцискиот опсег и 
изнесува:“ 

Во табелата во редот 7 зборовите: „над 20 000 
MHz“ се заменуваат со зборовите: „од 20 000 MHz до 
55 000 MHz“. 

По редот 7 се додава нов ред 8 кој гласи: 
 

Над 55 000 MHz 0,05 
 
Во табелата во точка 3 во редот 2 за коефициентот 

F за радиофреквенциски опсег од 3.400 MHz до 4.200 
MHz вредноста „5“ се заменува со „4“. 

По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи: 
„5. За преносни линкови за јавни електронски кому-

никациски мрежи, за системи точка-точка (point to pint) 
од точката 1 од овој член на правилникот, надоместо-
кот се зголемува за 5 пати.“ 

 
Член 2 

Во член 4 точка 1, по алинејата 2 се додава нова 
алинеја 3 која гласи: 

„- за преносни базни (репетиторски) станици за кое-
фициентот К се зема највисоката вредност (1,5) и 
пресметаниот број на бодови се зголемува за три пати.“ 

Во точката 5 во заградата, по кратенката “LTE“ се 
додава кратенката „MFCN“. 

Во табелата, во редот 3 зборовите: “над 960 MHz“ се 
заменуваат со зборовите: „од 960 MHz до 2300 MHz“. 

По редот 3 се додаваат два нови реда 4 и 5 кои гла-
сат: 

 
од 2300 MHz до 3000 MHz 12 000 
Над 3 000 MHz 5 000 

 
Член 3 

Во член 5 став (1) во алинеја 1 по зборовите: „за те-
левизија“ се додаваат зборовите: „по доделен MUX“. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде обја-
вен и на веб страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
Бр. 0101-1311/4  

28 април 2017 година Директор, 
Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

________ 

1102. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3 а во врска 

со член 109 став (2) од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), Директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на 
25.4.2017 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ 
ЕЛEКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ, СОДРЖИНАТА, ФОРМА-
ТА И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОР-
МАЦИИ ВО ВРСКА СО КВАЛИТЕТОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ 

 
Член 1 

Предмет 
 
(1) Со овој правилник се пропишуваат параметрите за 

квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, 
начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, 
содржината, формата и начинот на објавување на инфор-
мации во врска со квалитетот на јавните електронски ко-
муникациски услуги од страна на Агенцијата за електрон-
ски комуникации, во натамошниот текст Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите 
за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-
луги, што се утврдени во овој правилник, а особено за 
следниве јавни електронски комуникациски услуги: 

- Јавно достапни телефонски услуги на фиксна ло-
кација;  

- Јавно достапни телефонски услуги во јавна мо-
билна комуникациска мрежа;  

- Јавни услуги за пренос на податоци;  
- Услуги кои се извршуваат преку емитување на 

DVB-T сигнал. 
 

Член 2 
Обврска на операторите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги 
 
(1) Операторот треба да обезбеди квалитет на јав-

ните електронски комуникациски услуги во согласност 
со Законот за електронските комуникации и овој пра-
вилник. 

(2) Операторот треба да обезбеди користење на ус-
лугите co минимално ниво на квалитет согласно декла-
рираните параметри за квалитет како што е наведено 
во член 3 од овој Правилник. 

(3) При мерењата, Агенцијата ќе ги земе во предвид 
документите кои се однесуваат на параметрите за ква-
литет на Телото на европските регулатори за електрон-
ски комуникации (BEREC), стандардите и/или технич-
ките спецификации на Европскиот телекомуникациски 
институт за стандардизација (ETSI), Европскиот коми-
тет за стандардизација (CEN), Европскиот комитет за 
електротехничка стандардизација (CENELEC), Меѓу-
народната унија за телекомуникации (ITU), Меѓуна-
родната организација за стандардизација (ISO), Меѓу-
народната електротехничка комисија (IEC) и Конфе-
ренција на европските администрации за пошти и теле-
комуникации (CEPT). 
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Член 3 
Информации за квалитетот на услуги  

кои ги обезбедуваат операторите 
 
(1) Операторот треба податоците кои се однесуваат 

на параметрите за квалитет на јавните електронски ко-
муникациски услуги да ги достави до Агенцијата и да 
ги објави на својата веб-страна најдоцна 30 дена по ис-
текот на соодветниот период за доставување извештај. 

(2) Параметрите за квалитет на јавните електронски 
комуникациски услуги од став (1) од овој член се даде-
ни во Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3 кои се составен 
дел на овој правилник. 

(3) Операторот треба на барање од Агенцијата да ги 
достави податоците од став (1) на овој член во рок од 
15 дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Агенцијата може да го задолжи операторот на 
јавни електронски комуникациски услуги да обезбеди 
определен минимален квалитет на услугата во соглас-
ност со Законот за електронските комуникациии и овој 
правилник. Задолжувањето може да се однесува на по-
добрување на одделен параметар, откако ќе се добијат 
средни вредности на дефинираните параметри, по из-
вршените мерења на територијата на Македонија и об-
јавувањето на националниот извештај за населени мес-
та и националниот извештај за тест рути исто така во 
согласност со овој правилник. Националниот извештај 
се изработува како средна вредност од измерените 
вредности на дефинираните параметри за квалитет од 
сите мерења направени по населени места и тест рути 
дефинирани во овој правилник.   

 
Член 4 

Обврски на операторот при мерењето  
на параметрите за квалитет 

 
(1) Агенцијата врши редовно мерење на параметри-

те за квалитет на јавните електронски комуникациски 
услуги, како и мерење на параметрите за квалитет на 
јавните електронски комуникациски услуги врз основа 
на покренат спор од претплатник или од краен корис-
ник доколку за тоа има потреба. 

(2) Операторите треба на Агенцијата да и обезбедат 
услови за вршење контрола и мерење на параметрите 
за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-
луги што им ги обезбедуваат на своите претплатници 
или крајни корисници. 

(3) Во случај на покренат спор пред Агенцијата кој 
се однесува на параметрите за квалитет на услугите 
што операторот му ги обезбедува на претплатникот 
или крајниот корисник за што двете страни склучиле 
договор, потребно е на стручните лица од Агенцијата 
да им се овозможи пристап до терминалната опрема за 
да може да се направи проверка на параметрите дали се 
во согласност со оние кои се пропишани во договорот. 

 
Член 5 

Мониторинг на јавни електронски комуникациски 
услуги за пристап на интернет преку кабелска 

мрежа 
 
(1) Заради следење на користењето и развојот на 

широкопојасниот пристап до услуги (broadband), 
Агенцијата ќе имплементира систем за мониторинг на 
параметрите за квалитет на услугите за пристап на ин-
тернет. 

(2) Системот за мониторинг на параметрите за ква-
литет на услугите за пристап на интернет има за цел да 
обезбеди: 

- транспарентност за квалитетот на пристапот на 
интернет за крајните корисници и 

- следење на квалитетот на пристапот на интернет 
во поглед на потенцијални деградации на услугата. 

(3) Системот претставува апликативно-хардверско 
решение, при што делови од системот ќе бидат поста-
вени кај точката за размена на интернет сообраќајот, 
кај секој оператор кој има меѓународен договор за ин-
тернет поврзување  и кај панел на крајни корисници-
волонтери. 

(4) Системот ќе овозможува мерење на параметрите 
за квалитет на услугата во рамките на мрежата на опе-
раторот (он-нет) и неговата поврзаност со другите опе-
ратори (оф-нет). 

 
Член 6 

Транспарентност за квалитетот на пристапот на  
интернет за крајните корисници преку кабелска 

мрежа 
 
(1) Преку системот за мерење на параметрите за 

квалитет (веб пристап или модули на апликацијата кои 
се инсталираат на терминални уреди), претплатниците 
можат да вршат самостојни мерења од информативен 
карактер за квалитетот на услугите кои ги добиваат од 
операторите. 

(2) Резултатите од овие мерења, заедно со подато-
ците внесени од корисникот ќе се користат за подго-
товка на сумарни статистички резултати кои што се об-
јавуваат јавно на веб страната на Агенцијата. 

 
Член 7 

Параметри за квалитет на јавни електронски кому-
никациски услугите за пристап на интернет преку 

кабелска мрежа 
 
Агенцијата и операторите вршат мерења минимум 

на следните параметри за квалитет на јавни електрон-
ски комуникациски услуги за пристап на интернет на 
ИП ниво: 
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Член 8 
Мерење на параметрите за квалитет на јавните 
електронски комуникациски услуги за пристап  

на интернет преку кабелска мрежа 
 
(1) Операторите кои имаат меѓународни договори 

за интернет поврзување, треба на Агенцијата да и обез-
бедат услови за инсталирање на модули од системот, за 
кои што ќе обезбедат соодветна хардверска инфрас-
труктура, електрично напојување, статичка IP адреса 
како и да обезбедат целосна заштита на системот, со 
доволен капацитет за интернет пристап. На  своите  
претплатници и претплатниците на сите други операто-
ри на кои им обезбедуваат интернет пристап треба да 
им овозможат далечиниски пристап до модулот, како и 
да овозможат непречена комуникација на системот за 
мерење на параметрите за квалитет  со модулот, преку 
интернет. 

(2) Операторите коишто немаат меѓународни дого-
вори за интернет поврзување а кои имаат договори за 
интернет пристап со домашни оператори, треба на сво-
ите претплатници да им овозможат пристап  до систе-
мот за мерење на параметрите за квалитет и да обезбе-
дат доволен капацитет преку операторот со кого што 
имаат склучено договор за пристап до системот за ме-
рење на параметрите за квалитет  и неговиот модул. 

(3) Операторите не треба преку своите системи за 
анализа на пакети (Deep packet inspection) или на друг 
начин, да им даваат приоритет или да вршат  блокира-
ње на пакетите од претплатниците до системот за мере-
ње на параметрите за квалитет. Систем за анализа на 
пакети (Deep packet inspection) претставува систем кој 
врши анализа на пакетите кои се пренесуваат во мре-
жата на операторот, овозможува нивно класифицирање 
и филтрирање. 

(4) Квалитетот на услугата и параметрите за квали-
тет кои се однесуваат на делот од точките за интерко-
некција со меѓународните оператори и веб сервисите 
до кои пристапуваат претплатниците, не се предмет на 
контрола на овој правилник, освен за ограничувања на 
услугите кои се имплементирани од страна на операто-
рите. 

 
Мерења на параметрите за квалитет на јавните 

електронски комуникациски услуги што се обезбе-
дуваат преку мобилна комуникациска мрежа 
 

Член 9 
Агенцијата со користење на мерна опрема врши ре-

довни мерења на параметрите за квалитет на јавните 
електронски комуникациски услуги што се обезбедува-
ат  преку мобилна комуникациска мрежа. 

 
Член 10 

(1) Параметрите за квалитет дефинирани со овој 
Правилник, се однесуваат на сите оператори кои нудат 
јавни електронски комуникациски услуги преку соп-
ствена мобилна комуникациска мрежи со еден или по-
веќе кодови за идентификација на мрежата (MNC). До-
колку операторот поседува повеќе кодови за идентифи-
кација (MNC кодови), тогаш параметрите за квалитет 
дефинирани во Правилникот се применуваат за секое 
MNC посебно. 

(2) Во случај на спор покренат од претплатник или 
краен корисник ќе се мерат параметри за квалитет де-
финирани со овој Правилник кои се однесуваат на опе-
раторот со кој е склучен претплатничкиот договор без 
оглед дали операторот поседува сопствена или изнај-
мена мобилна комуникациска мрежа. 

Член 11 
Параметри за квалитет на јавни електронски  
комуникациски услуги што се обезбедуваат  

преку мобилна комуникациска мрежа 
 
(1) Агенцијата врши мерења на следниве параметри 

за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-
луги што се обезбедуваат преку мобилна комуникацис-
ка мрежа дефинирани во Прилог 4 на овој Правилник 
кој е негов составен дел: 

 
а) параметри во зависност од технологија: 
- Ниво на мерен сигнал (одделно по технологии) 
 
б) параметри во зависност од услугите: 
- Говорни услуги: 
• Достапност до мрежа 
• Пристапност до услуга (процент на неуспешни по-

вици)  
• Одржливост на услуга (процент на прекинати по-

вици)  
• Време на воспоставување на повик 
• Квалитет на говор 
 
- Пренос на податоци: 
• Неуспешни обиди за воспоставување на IP конек-

ција со сервер-Service Access Failure Ratio (SAFR) (%) 
• Прекинати сесии на услугата-Service Session 

Failure Rate (SSFR) (%) 
• Брзина за пренос на податоци преку јавна мобил-

на комуникациска мрежа (GSM, UMTS и LTE)  
• Процент од времето за кое  мерниот телефонот ра-

ботел на поединечни технологии (GSM, UMTS и LTE).  
 
(2) Операторот е должен бесплатно да обезбеди 

технички услови, од типот: SIM картички без ограни-
чување на говор, дата, IVR броеви за говор, FTP/HTTP 
сервер за дата кои ќе се користат за потребите за мере-
ње на параметрите за квалитет на јавните електронски 
комуникациски услуги. Операторот не смее да додели 
било какви приоритети на SIM картичките доделени за 
користење при мерење на параметрите за квалитет на 
јавните електронски комуникациски услуги и/или на 
IMEI-те на терминалните уреди кои ги користи 
Агенцијата за оваа намена. 

(3) Операторот е должен на барање на Агенцијата 
да обезбеди можност за прикачување на фајлови, со 
различна големина нe поголема од 1024 MB, на негов 
FTP/HTTP сервер со цел мерење на брзини на пренос 
на податоци, во рок не подолг од 7 денови од денот на 
барањето. 

(4) Операторот е должен да обезбеди функционал-
ност на FTP/HTTP серверите за пренос на податоци и 
да врши одржување на истите со цел да се овозможи 
непречена работа при вршење на мерењата од страна 
на АЕК. АЕК ќе ги информира операторите за почето-
кот на мерењата за креирање на Национален извештај. 

 
Член 12 

Тест рути и/или тест локации 
 
(1) Мерењата на параметрите за квалитет се вршат 

во населени места со над 15000 жители дефинирани во 
Прилог 7 или на тест рути дефинирани во Прилог 6 
или на стационарни точки. 

(2) При креирањето на тест рутите и тест локациите 
се земаат во предвид Упатствата од ETSI EG 202 057. 
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(3) Одредени тест рути може да содржат и места ка-
де операторот нема декларирано покриеност со мрежа 
и се дефинирани во Прилог 6 на овој правилник. Во 
овој случај мерењата би им овозможиле на корисници-
те на услуги лесен увид во параметрите за квалитет, 
нивото на мерен сигнал и технологијата со која опера-
торот ги обезбедува услугите, како и споредба помеѓу 
два или повеќе оператори. 

(4) Резултатите добиени од извршените мерења мо-
жат да бидат споредувани само доколку е користена 
истата мерна методологија. 

(5) Мерењата на параметрите за квалитет на тест 
локации може да се вршат на локации каде операторот 
има декларирано покриеност со мрежа и корисникот на 
услугата очекува да добие услуга. Ваквите мерења се 
вршат за потврда на условите содржани во договорот 
помеѓу операторот и крајниот корисник. 

(6) Мерењата од став (5) од овој член се вршат спо-
ред методологии пропишани во Прилог 5 на овој пра-
вилник. 

 
Член 13 

Мерење на параметри за квалитет  
на DVB-T сигнал 

 
(1) Агенцијата врши мерења на квалитетот на 

сигналот на дигиталната терестријална телевизија 
(DVB-T). Сигналот од дигиталната терестријална теле-
визија треба да ги задоволува нормативите кои се наве-
дени во Финалните акти на регионалната конференција 
за радиокомуникации за планирање на дигитална те-
рестријална радиодифузна служба во делови од регио-
ните 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 MHz и 
470-862 MHz (RRC-06). Агенцијата за електронски ко-
муникации врши мерења на кавалитетот на DVB-T 
сигналот согласно следните препораки: ITU-R SM.1447, 
ITU-R SM.1875, ITU-R BT.1735 како и Spectrum 
monitoring handbook Едиција 2011 глава 4.11 и глава 5.2.  

(2) Агенцијата  врши мерења на следниве парамет-
ри за квалитет на дигиталната терестријална телевизија 
(DVB-T):  

- SFN канал и демодулација 
- Идентификација на предавател 
- Географски координати на мерна точка 
- Кумулативна  јачина на електрично поле - ниво на 

сигнал (E) 
- Грешка на модулација (Modulation Error Rate MER) 
- Веројатност на грешка пред Viterbi декодирање 

(Bit Error Rate Before Viterbi -CBER) 
- Веројатност на грешка после Viterbi декодирање 

(Bit Error Rate  after Viterbi - VBER).  
Во понатамошниот текст секаде каде се споменува 

BER се однесува на BER после Viterbi декодирање 
(3) Резулатите од мерењата и вредностите на пара-

метрите за квалитет се претставуваат на мапа на web 
платформата на Агенцијата на линкот 
www.komuniciraj.mk (Прилог 8).  

 
Член 14 

Методологии на мерење 
 
Агенцијата креира методологии на мерење со кои 

ќе се мерат параметрите за квалитет на јавните елек-
тронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат 
преку мобилни комуникациски мрежи. Методологиите 
по кои ќе се извршуваат мерењата се дадени во Прилог 
5 на овој правилник. 

Член 15 
Достава на податоци за мрежна покриеност 

 
(1) Операторите со сопствена мобилна комуникацис-

ка мрежа треба на квартално ниво, во рок од 30 дена по 
завршувањето на кварталот да доставуваат до Агенција-
та податоци за мрежната покриеност (покриеност на те-
риторија и покриеност на население за кој ги користи 
актуелните податоци официјално објавени од Заводот за 
статистика на РМ) на својата мрежа и локациите на баз-
ните станици со своите карактеристики, согласно упат-
ството дадено во Прилог 3 на овој правилник, како и по-
датоците за мрежната покриеност, согласно со одобре-
нието за користење на радиофреквенции. 

(2) Параметрите за мрежна покриеност и мапите за 
мрежна покриеност што ги доставуваат операторите до 
Агенцијата се дефинирани во Прилогот 3. 

 
Член 16 

Објавување на податоците од мерењата 
 
(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од сопстве-

ните мерења на веб страницата, со статистички приказ, 
поделен по населени места, согласно Прилог 7 и тест 
рути согласно Прилог 6 од овој Правилник и по опера-
тори, со приказ на бројот на извршени мерења, кои 
учествуваат во анализата. Податоците од мерењата ќе 
бидат во форма и на начин, така што ќе бидат лесно 
читливи и разбирливи за читателот. 

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овозмо-
жат на граѓаните лесен увид во параметрите за квали-
тет, нивото на мерен сигнал и технологијата со која 
операторот ги обезбедува услугите, како и споредба 
помеѓу два или повеќе оператори. Агенцијата ќе обја-
вува податоци од мерењата на национално ниво по на-
селени места и по тест рути. Агенцијата ќе објавува ре-
зултати од мерења на DVB-T во стационарни точки . 

(3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на од-
редено подрачје операторот нема мрежна покриеност 
или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото дефи-
нирано во Прилог 3 од овој правилник, истото ќе биде 
определено како подрачје без мрежна покриеност на 
операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде из-
вестен операторот да направи соодветна корекција на 
мапата на покриеност или да направи корекција на пок-
риеноста на теренот така што измерената покриеност 
ќе одговара со онаа прикажана на мапата. Подрачје без 
мрежна покриеност претставува дел од територијата на 
Република Македонија каде операторот не обезбедува 
јавни мобилни електронски комуникациски услуги. 

(4) Изгледот и формата на извештаите од сопствет-
ните извршени мерења на Агенцијата за квалитетот на 
услуги кои ги обезбедуваат операторите е даден во 
Прилог 8  и Прилог 9 на овој правилник. 

 
Член 17 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во Службен весник на Република Маке-
донија. По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде 
објавен на веб-страната на Агенцијата, а правилникот 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 185/2014 и 121/2015 престанува да важи. 

 
Бр. 0101-1430/2  

25 април 2017 година Директор, 
Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

1103. 
Врз основа на член 71 став 4 од Законот за лековите 

и медицинските средства („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.106/07 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 

11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 

228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за ле-

кови и медицински средства донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 

ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 

ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ 

ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЛЕКОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината на барањето, доку-

ментацијата и поблиските услови по однос на просто-

рот, опремата и кадарот за добивање одобрение за про-

изводство на лекови („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.220/16) во член 14 во точката 3 зборо-

вите: „или специјализација по фармацевтска техноло-

гија или меѓународно признат сертификат за вршење 

на тие работи“ се заменуваат со зборовите: „или допол-

нителна едукација од производство и контрола на леко-

ви и најмалку две години работно искуство во об-

ласта;“ 

 

Член 2 

Во член 16 став 1 во точката 1 зборот „лекови“ се 

заменува со зборот „препарати“. 

 

Член 3 

Во членот 23 став 1 точките 1 и 2 се менуваат и гла-

сат: 

„1. најмалку едно лице одговорно за производство 

на секоја серија на лек кое треба да има високо образо-

вание од областа на фармацијата и специјализација по 

фармацевтска технологија и соодветно усовршување 

од областите на радиофармација и радиохемија; 

2. најмалку едно лице одговорно за контрола на 

квалитет на секоја серија на лек кое треба да има висо-

ко образование од областа на фармацијата и специјали-

зација по испитување и контрола на лекови и соодвет-

но усовршување од областите на радиофармација и ра-

диохемија;“ 

По точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи: 

„2-а. најмалку едно лице одговорно за ставање на 

секоја серија на лек во промет, кое треба да има високо 

образование од областа на фармацијата и специјализа-

ција по испитување и контрола на лекови или дополни-

телна едукација од производство и контрола на лекови 

и најмалку две години работно искуство во областа и 

дополнително усовршување од областите на радиофар-

мација и радиохемија;“ 

Во точките 3, 5 и 6 зборот „лекови“ се заменува со 

зборот „препарати“. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

    Бр. 03-4742/4  

9 мај 2017 година                    Директор, 

           Скопје  Марија Дарковска-Серафимовска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1104. 

 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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), член 17 и 

член 24 од Правилникот за повластени производители 

на електрична енергија од обновливи извори на енерги-

ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето 

на Друштвото за производство, трговија, промет и ус-

луги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македон-

ска Каменица на ден 8.5.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА  ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 од Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-222/13 од 

24.12.2013 година, објавена во „Службен весник на Ре-
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публика Македонија“ бр. 184/13 зборовите: „Друштво-

то за производство, трговија, промет и услуги СОЛАР-

САНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 

бул. Јане Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гла-

сат: „Друштвото за производство, трговија, промет и 

услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Маке-

донска Каменица, со седиште на ул. Македонска бр.15 

Македонска Каменица”.  

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „Друштво за 

производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 

КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане 

Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гласат: 

„Друштво за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница, со седиште на ул. Македонска бр.15 Македон-

ска Каменица“. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање, а се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-222/13  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1105. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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), член 17 и 

член 24 од Правилникот за повластени производители 

на електрична енергија од обновливи извори на енерги-

ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето 

на Друштвото за производство, трговија, промет и ус-

луги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македон-

ска Каменица на ден 8.5.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 од Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-230/13 од 

24.12.2013 година, објавена во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 184/13 зборовите: „Друштво-

то за производство, трговија, промет и услуги СОЛАР-

САНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 

бул. Јане Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гла-

сат: „Друштвото за производство, трговија, промет и 

услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Маке-

донска Каменица, со седиште на ул. Македонска бр.15 

Македонска Каменица”.  

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „Друштво за 

производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 

КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане 

Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гласат: 

„Друштво за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница, со седиште на ул. Македонска бр.15 Македон-

ска Каменица“. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вање, а се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-230/13  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

   _________ 

1106. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 17 и член 24 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница на ден 8.5.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУ-

ВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВО-

ДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕ-

ДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 од Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 



11 мај 2017  Бр. 55 - Стр. 111 

 
 

08-221/13 од 24.12.2013 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 184/13, зборо-

вите: „Друштвото за производство, трговија, промет и 

услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2 Скопје” се 

менуваат и гласат:  „Друштвото за производство, трго-

вија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-

извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. Маке-

донска бр.15 Македонска Каменица”. 

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „Друштво за 

производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 

КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане 

Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гласат: 

„Друштво за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница, со седиште на ул. Македонска бр.15 Македон-

ска Каменица”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-221/13  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1107. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 17 и член 24 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница на ден 8.5.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУ-

ВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВО-

ДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕ-

ДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1.  Во точката 1 од Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 

08-229/13 од 24.12.2013 година, објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 184/13, зборо-

вите: „Друштвото за производство, трговија, промет и 

услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2 Скопје” се 

менуваат и гласат: „Друштвото за производство, трго-

вија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-

извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. Маке-

донска бр.15 Македонска Каменица”. 

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „Друштво за 

производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС 

КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. Јане 

Сандански бр.76/2 Скопје” се менуваат и гласат: 

„Друштво за производство, трговија, промет и услуги 

СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Ка-

меница, со седиште на ул. Македонска бр.15 Македон-

ска Каменица”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-229/13  

8 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1108. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 

27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и 

објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-април 2017 година, во однос 

на просечните цени на мало во 2016 година, изнесува 

1.5%. 

  

                                         Директор, 

                                     Лидија Костовска, с.р. 



 Стр. 112 - Бр. 55                                                                                             11 мај 2017 
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