Број 152

16 август 2018, четврток

www.slvesnik.com.mk

година LXXIV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
2826.
2827.
2828.

2829.

2830.
2831.

2832.

Указ број 39 од Претседателот на
Република Македонија........................
Указ број 40 од Претседателот на
Република Македонија........................
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање .........
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите под
кои воздухоплов без екипаж може
да лета во македонскиот воздушен
простор .................................................
Одлука за продажба на движни
ствари ...................................................
Одлука за утврдување на работи
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија ..........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Министерството за одбрана .....................................................

Стр.
2833.
2
2
2834.
2
2835.
3

2836.

4

5

5

2837.

Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните
резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници
„Транспорт“ АД-Скопје .....................
Одлука за престанок и давање на
трајно користење недвижна ствар
на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција“ ........
Одлука за започнување на постапка за избор на универзален снабдувач ....................................................
Решение за назначување на членови на Координативно тело одговорно за координирање на спроведувањето на Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 година ....................
Решение за давање согласност на
Статутарна одлука за изменување
на Статутот на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа - Штип ...
Огласен дел ........................................

Стр.

5

6
6

7

8
1-40

Стр. 2 - Бр. 152

16 август 2018

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2826.
Указ бр. 39
15 август 2018 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
1. МЕХАНИЗИРАН ПЕШАДИСКИ БАТАЛЈОН
ПРИ АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
со
ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
за особени заслуги и за исклучителен придонес во
јакнењето на одбранбената способност, зачувувањето
на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за успешно
претставување и афирмирање на Армијата на Република Македонија во меѓународни рамки.
Бр. 08-910/1
Претседател
15 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
2827.
Указ бр. 40
15 август 2018 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
БАТАЛЈОНОТ ЗА ВРСКИ ПРИ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
со
ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
за особени заслуги и за исклучителен придонес во
јакнењето на одбранбената способност, зачувувањето
на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за успешно
претставување и афирмирање на Армијата на Република Македонија во меѓународни рамки.
Бр. 08-911/1
15 август 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2828.
Врз основа на член 26 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македoнија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 14.8.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање (“Службен
весник на Република Македoнија” бр. 38/13, 131/15 и
131/16), во членот 3 во точката ѓ) сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.
Во точката е) точката се заменува со точка и запирка.
По точката е) се додаваат три нови точки ж), з) и ѕ)
кои гласат:
“ж) да не е ставен на листата на превозници кои се
предмет на оперативна забрана;
з) на земјата на превозникот да не и е утврдена значителна загриженост за безбедностаили обезбедувањето (SignificantSafety / Security Concern) од страна на
ICAO и
ѕ) доколку бара да врши воздушен превоз од земја
во која постои воена или вонредна состојба, епидемија
или други опасности по јавната безбедност и здравје во
Република Македонија да има добиено позитивно мислење од Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за
здравство и/или други надлежни институции во зависност од видот на опасноста.”
Член 2
Во членот 5 ставот (1) се брише.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).
Ставот(4) се брише.
Член 3
Во членот 9, во ставот (7) зборовите: “центарот за
одобрувањена летови при” се бришат.
Член 4
Во членот 12 во точката ѓ) сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.
Во точката е) точката се заменува со точка и запирка.
По точката е) се додаваат три нови точки ж), з) и ѕ)
кои гласат:
“ж) да не е ставен на листата на превозници кои се
предмет на оперативна забрана;
з) на земјата на превозникот да не и е утврдена значителна загриженост за безбедностаили обезбедувањето (SignificantSafety / Security Concern) од страна на
ICAO и
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ѕ) доколку бара да врши воздушен превоз од земја
во која постои воена или вонредна состојба, епидемија
или други опасности по јавната безбедност и здравје во
Република Македонија да има добиено позитивно мислење од Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за
здравство и/или други надлежни институции во зависност од видот на опасноста.”
Член 5
Во членот 16, во ставот (6) зборовите: “центарот за
одобрување на летови при” се бришат.
Член 6
Во членот 19 во точката а) зборовите: “освен за воздухоплов без екипаж доколку поседува такво уверение“ се бришат.
Член 7
Во членот 20 во ставот (6) зборовите: “центарот за
одобрувањена летови при” се бришат.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6403/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2829.
Врз основа на член 17 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 14.8.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВОЗДУХОПЛОВ БЕЗ
ЕКИПАЖ МОЖЕ ДА ЛЕТА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ВОЗДУШЕН ПРОСТОР
Член 1
Во Уредбата за условите под кои воздухоплов без
екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор (“Службен весник на Република Македонија” бр.
187/17) членот 2 се менува и гласи:
“(1) Оваа уредба се применува на цивилни воздухоплови без екипаж кои вршат комерцијални или некомерцијални активности со:
- максимална маса на полетување (MTOW) поголема од 0,5 kg, или
- максимална брзина поголема од 19 m/s.
(2) Оваа уредба не се применува на воздухоплови
без екипаж кои не се опфатени со став (1) на овој член,
државни воздухоплови без екипаж, воздухопловни модели и на операции со воздухоплови без екипаж во затворен простор во кој нема луѓе.”
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Член 2
Во членот 3 точка 16 зборот: “Евиденциска” се заменува со зборот: “Регистарска”.
Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
“Врз основа на максималната маса на полетување
(MTOW), воздухопловите без екипаж се класифицираат во пет класи и тоа:
1) Класа 1 - воздухоплови без екипаж со MTOW
помала од 0,5 kg;
2) Класа 2 - воздухоплови без екипаж со MTOW од
0,5 kg до 5 kg;
3) Класа 3 - воздухоплови без екипаж со MTOW од
5 kg до 20 kg;
4) Класа 4 - воздухоплови без екипаж со MTOW од
20 kg до 150 kg;
5) Класа 5 - воздухоплови без екипаж со MTOW поголема од 150 kg. “
Член 4
Во членот 6 точка в) зборот: “евидентирани/” се
брише.
Член 5
Членот 7 се менува и гласи:
“(1) Воздухопловите без екипаж за да летаат за комерцијални цели и сопствени потреби треба да бидат
запишани во Регистарот на воздухоплови на Република
Македонија кој го води Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) и да
бидат обележани со регистарска ознака за што Агенцијата издава Уверение за регистрација.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, воздухопловите без екипаж од класите 2, 3 и 4 или со максимална брзина поголема од 19 m/s се впишуваат во Регистарот на воздухоплови без екипаж.
(3) Обележувањето на воздухоплови без екипаж се
врши согласно Правилникот за начинот и местото на
обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки.”
Член 6
Во членот 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
“(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член
условите за градба и пловидбеност од став (1) на овој
член и условите за одржување од став (2) на овој член
не се применуваат за воздухоплови без екипаж од класите 1, 2, 3 и 4.”
Член 7
Во членот 11 ставот (2) се менува и гласи:
“Валидација на странска дозвола или друг соодветен документ за оспособеност за оперирање со воздухоплов без екипаж Агенцијата може да издаде најмногу два пати по максимум шест месеци доколку кандидатот кој ја поседува таа дозвола или документ положи
испит по предметот Правила и постапки на летање на
воздухоплови без екипаж организиран од Агенцијата.”.
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Член 8
Во членот 16 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
“- да има минимум еден регистриран воздухоплов без екипаж за кој поседува Уверение за регистрација и ” .
Член 9
Во членот 19 ставот (1) се менува и гласи:
“Активности со воздухоплов без екипаж кој не е регистриран во Агенцијата и/или пилотот на воздухопловот без екипаж не поседува дозвола издадена од
Агенцијата може да се вршат единствено на спортски
аеродроми или леталишта по претходна координација
со операторот на аеродромот или леталиштето, на регистрирано леталиште/терен за воздухоплови без екипаж или во рамките на Реон I.”
Во ставот (2) зборовите: “1 км околу” се заменуваат
со зборовите: “500m од референтната точка на”.
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Во Реон I или на регистрирано леталиште/терен за воздухоплови без екипаж, дозволено е летање на
максимална височина до 50m од површината на земјата.”
Член 10
Во членот 20 по ставот (4) се додава нов став (5) кој
гласи:
“(5) Странски оператори на воздухоплови без екипаж за употреба на активна опрема за снимање потребно е да добијат одобрение од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.”
Член 11
Во членот 21 ставот (6) се брише.
Член 12
Во членот 31 во алинејата 2 зборовите: “евиденција
или” се бришат.
Член 13
Во членот 34 став (2) во алинејата 3 зборот: “евиденциска” се заменува со зборот: ”регистарска.”
Член 14
По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи:
“Член 34-а
(1) Одредбите на членовите 6 точките а), г) и д), 9,
10, 11 ставови (1) и (3), 12, 13, 14, 15, 16 став (1) алинеи 1 и 3 и став (2) и 31 алинеи 1 и 3 од Уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета
во македонскиот воздушен простор (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 187/17) нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на оваа
уредба до 31 март 2019 година.
(2) Одредбите на членот 7 со кој се менува членот
11 став (2) и членот 8 со кој се менува членот 16 став
(1) алинеја 2 на оваа уредба ќе отпочнат да се применуваат од 1 април 2019 година.“
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Член 15
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6712/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2830.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за
користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари-патнички
и товарни моторни возила, сопственост на Република
Македонија, чиј корисник е Јавната здравствена
установа Здравствен дом-Струга и тоа:
1.Товарно моторно возило
Марка: КЕСОН ФИАТ Дукато
Регистарски број: OH 353 HG
Број на шасија: ZFA 29000000396270
Број на мотор: 1900
Година на производство: 1994
Сила на моторот: 55 KW
Зафатнина на моторот: 1485 cm3
Боја на каросерија: бела/01 портокалова/6Е
Единечна проценета вредност на возилото:
73.800,00 денари
2.Вид: Патничко моторно возило - санитет
Марка: Лада 21043 1500 Караван ц
Регистарски број: OH 764 HT
Број на шасија: ХТА 21043010815789
Број на мотор: 6356810
Година на производство: 2000
Сила на моторот: 52 KW
Зафатнина на моторот: 1452 cm3
Боја на каросерија: бела/01 мет.црвена 72
Единечна проценета вредност на возилото:
33.948,00 денари
3.Вид: Товарно моторно возило
Марка: Застава Флорида 1.3 санитет LC
Регистарски број: OH 633 HU
Број на шасија: VH1103A0000050488
Број на мотор: 0081699
Година на производство: 2000
Сила на моторот: 48 KW
Зафатнина на моторот:1301 cm3
Боја на каросерија: бела/01
Единечна проценета вредност на возилото:
36.506,40 денари
4.Вид:Патничко моторно возило - санитет комбе
Марка: Форд Еконолине 350 Д
Регистарски број: OH 958 ID
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Број на шасија: 1FDJS34 MORHB98991
Број на мотор: 98991
Година на производство: 1994
Сила на моторот:140 KW
Зафатнина на моторот:7300 cm3
Боја на каросерија: бела/01 т.црвена/75
Единечна проценета вредност на
52.275,00 денари.

возилото:

Член 2
Продажбата за секое возило од член 1 на оваа
одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии- Управа за имотно-правни работи, со
проценета вредност за секое возило поединечно
наведена во член 1 од оваа одлука утврдена согласно
проценката бр. 146/2018 од 28.5.2018 година на
Трговското друштво за градежништво, промет и
услуги Генико увоз-извоз ДОО Прилеп, која
претставува почетна цена за електронското јавно
наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: ww.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 44-6111/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2831.
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, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на
објект кој се наоѓа на ул.„8 – ми Септември “ бр 53 Велес , КП бр. 2502, КО Велес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-6244/1
14 август 2018 година
Скопје

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

2832.
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, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 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 Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7

Назив на движните
ствари
Обувка - гумена
чизма, бр.39
Обувка - гумена
чизма, бр.40
Обувка - гумена
чизма, бр.41
Обувка - гумена
чизма, бр.42
Обувка - гумена
чизма, бр.43
Обувка - гумена
чизма, бр.44
Обувка - гумена
чизма, бр.45

Производител

Количина

Тигар

30

Тигар

30

Тигар

29

Тигар

29

Тигар

30

Тигар

29

Тигар

29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за одбрана.
Член 3
Министерот за здравство 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. 44- 6738/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2833.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија” бр. 84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
„ТРАНСПОРТ“ АД-СКОПЈЕ

Вељко Влаховиќ бр.7 , локал 3, зграда 1, намена на
зграда А2, влез 1, кат ПР, број 3, намена на посебен дел
од зграда ДП, со вкупна површина од 49 м2, лоциран
на КП бр.12031 во КО Центар 1, Имотен лист
бр.102590, сопственост на Република Македонија.

Член 1
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски
железници „Транспорт“ АД – Скопје, без надомест
400.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната
динамика:
- за август 2018 година се отстапуваат 200.000 литри Еуродизел БС гориво
- за септември 2018 година се отстапуваат 200.000
литри Еуродизел БС гориво
Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АДСкопје за извршување на работите од нивната дејност –
превоз на патници и стока со железницата.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Акционерското
друштво „Македонска информативна агенција“.

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати, паѓаат на товар на Македонски железници
Транспорт АД - Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа oдлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6837/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2834.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА
АГЕНЦИЈА“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје му престанува користењето на
недвижната ствар – деловен простор во Скопје на ул.

Член 3
Примопредавање на недвижната ствар од член 1 на
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“, во рок од 3 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7737/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2835.
Врз основа на член 101 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 96/2018), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР
НА УНИВЕРЗАЛЕН СНАБДУВАЧ
Член 1
Заради остварувањето на правото на сите домаќинства и мали потрошувачи да се снабдуваат со електрична енергија со утврден квалитет по разумни, јасно
споредливи, транспарентни и недискриминаторни
цени, Владата на Република Македонија избира универзален снабдувач кој истовремено ќе ја врши и дејноста снабдување во краен случај.
Член 2
Цел на постапката за избор на универзалниот снабдувач е остварувањето на правото на домаќинствата и
малите потрошувачи на универзална услуга во снабдувањето со електрична енергија, односно да бидат снабдувани од универзалниот снабдувач во согласност со
обврските утврдени со Законот за енергетика и правилата за снабдување.
Универзалниот снабдувач истовремено ќе биде назначен и за снабдувач во краен случај, со цел заштита на
потрошувачите на електрична енергија во случаи кога
тие останале без снабдувач на електрична енергија во
случаите наведени во Законот за енергетика.
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Член 3
Предмет на постапката е избор на универзален
снабдувач кој ќе обезбедува универзална услуга во
снабдувањето со електрична енергија како јавна услуга, согласно Законот за енергетика и истовремено ќе
обезбедува услуга за снабдување во краен случај.
Член 4
Универзалниот снабдувач ќе биде избран врз основа на претходно спроведена отворена постапка по пат
на јавен повик, согласно Законот за јавните набавки.
Член 5
Во постапката за избор понудувачите треба да исполнат услови за докажување на нивната:
- лична способност,
- финансиско-економска состојба и
- техничка и професионална способност.
Член 6
Критериум за избор на најповолна понуда е процент на бруто понудената маржа за снабдување (основа
за пресметка на бруто маржата, во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија кој
ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во
краен случај и се состои од вкупните трошоци за набавка на електрична енергија и трошоци за пренос на
електрична енергија, трошоци за дистрибуција на електрична енергија и трошоци за организирање на пазар
на електрична енергија), односно понудувачот кој понудил најнизок процент на понудена бруто маржа за
снабдување.
Право на учество имаат понудувачите коишто имаат лиценца за снабдување со електрична енергија издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
Член 7
Постапката за избор ќе биде спроведена од страна
на Комисија за подготвување, организирање и спроведување на постапка за избор на универзален снабдувач,
формирана од Владата на Република Македонија.
Комисијата од став 1 на овој член ќе ја изготви тендерската документација и јавниот повик и ќе ја достави
до Владата на Република Македонија.
Рокот за донесување на одлука за избор е шест месеци од денот на донесување на оваа одлука.
Член 8
Универзалниот снабдувач има обврска за обезбедување на универзална услуга на снабдување со електрична енергија за период од пет години при што рокот
започнува да тече од датумот на добивање на лиценцата за снабдување.
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Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Репбулика Македонија“.
Бр. 44-7840/1
Претседател на Владата
14 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2836.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ОДГОВОРНО ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ФОРМАЛИЗАЦИЈА НА НЕФОРМАЛНАТА
ЕКОНОМИЈА 2018-2022 ГОДИНА
1. Со ова решение за членови на Координативното
тело одговорно за координирање на спроведувањето на
Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 година, се назначуваат претставници
од:
Министерство за труд и социјална политика – четири (4) члена
- Миле Стојановски
- Мирјанка Алексевска - претседавач
- Горан Велески
- Младен Фрчковски
Министерство за финансии - два (2) члена
- Бојана Илиевска
- Александра Велкова
Министерство за економија – три (3) члена
- Јумни Адеми
- Арлинда Касапи
- Елизабета Тодорова
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - еден (1) член
- Стојан Гацов
Кабинет на заменикот на претседателот на Владата
на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори - два
(2) члена
- Ана Јовановска
- Даниел Јосифовски
Народна банка на Република Македонија - еден (1)
член
- Маја Андреевска
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Државен завод за статистика -два (2) члена
- Јане Мирчески
- Наташа Стоилковска
Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - два (2) член
- Даниела Дојчиновска
- Сашо Јосифовски
Министерство за труд и социјална политика Државен инспекторат за труд- два (2) члена
- Злате Стојановски
- Зоре Џингова
Министерство за економија - Државен пазарен
инспекторат -два (2) члена
- Тина Темелковска
- Билјана Србиновска
Заедницата на единиците на локална самоуправа два (2) члена
- Валентина Трајко
- Ардита Дена.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувњето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7542/2
14 август 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2837.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и
51/18), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –
ШТИП
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа - Штип, број 02-899/5, донесен од
Управниот одбор на Установата на седницата одржана
на ден 1.8.2018 година .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија “.
Бр. 10-8777/2
9 август 2018 година
Скопје
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