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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3451.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - СКОПЈЕ,
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-5341/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.
__________

3452.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари:
- два апарати за анестезија, тип RIMAS 2000.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 Септември“
Скопје.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа
болница „8 Септември“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-5521/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.
__________

3453.
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013,
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014,
88/2015, 192/2015, 06/2016, 30/2016 и 61/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
19 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор на
Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, поради истек на мандатот,се отповикуваат:
- Валентина Каралиоска и
- Војче Пигуловиќ.
2. За членови на Надзорниот одбор на Друштво за
изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје,се избираат:
- Коче Гаврилов и
- Димче Арсовски.
3. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 24-6236/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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3454.
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ
„АГРО-БЕРЗА” СО П.О.СКОПЈЕ
1. Димитар Самарџиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-берза” со П.О.
Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6233/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3455.
Врз основа на член 89 од Законот за вработување и
осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000,
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006,
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011,
11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014,
56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016 и
119/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Џемаил Јусуфи се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија се именува Џемаиљ Јусуфи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6234/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3456.
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014,
138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
„МАКЕДОНИЈАПАТ” – СКОПЈЕ
1. Димитар Самарџиевски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6235/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3457.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ. ЕРАЗМО“
- ОХРИД
1. Муштеба Амети се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за ортопедија и трауматологија
„Св. Еразмо “- Охрид, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и
трауматологија „Св. Еразмо “- Охрид, се именува Ваит
Ајро.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6237/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3458.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанство на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004, 98/2008,
158/2011 и 55/2016), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за утврдување
условот - владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија бр. 173093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе
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Бр. 146 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Билјана Туџаровска-Ќупева се разрешува од
должноста заменик претседател на Посебната комисија
за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.
2. За заменик претседател на Посебната комисија за
утврдување условот – владеење со македонскиот јазик
за стекнување на државјанство на Република Македонија, се именува Весна Ѓуровска од Министерството за
култура.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6238/1
6 јули 2016 година
Скопје

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

__________
3459.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Беким Сали се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје, се именува Азиз Максутовиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6239/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3460.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР
1. Хасим Деари се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом-Гостивар, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Гостивар, се именува
Недим Касами.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6240/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3461.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ,
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. Ирфан Деари се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и
интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, се
именува Беќир Саќипи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6241/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3462.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 146
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-БИТОЛА
1. Ирфет Јусуфи се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Битола, поради истек на
мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Битола, се именува Буран Ќерими.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6242/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3463.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ
СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ
1. Енес Мемети се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на
ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести
и фебрилни состојби – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни
болести и фебрилни состојби – Скопје, се именува
Арта Бина.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6243/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3464.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“
- СКОПЈЕ
1. Миљазим Арслани се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје, се именува
Илир Хасани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6244/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3465.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈА– СКОПЈЕ
1. Илир Шурдхани се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за психијатрија – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија – Скопје, се именува Афрдита Дулатахи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6245/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3466.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
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Бр. 146 - Стр. 7

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
– СКОПЈЕ
1. Фазлие Марку се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и
реконструктивна хирургија - Скопје, се именува Фатос
Јусуфи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6246/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3467.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА УВО, НОС И ГРЛО – СКОПЈЕ
1. Бесим Зеќири се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и
грло – Скопје, се именува Астрит Незири.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6247/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3468.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
- СКОПЈЕ
1. Елвер Халити се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје-Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје, се именува Касам Демири.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6248/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3469.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА – СКОПЈЕ
1. Џелил Шабани се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за белодробни заболувања и туберкулоза –
Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и
туберкулоза – Скопје, се именува Бујар Дардхишта.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6249/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3470.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА-ОХРИД
1. Насер Лога се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на
ЈЗУ Општа болница-Охрид, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница-Охрид, се именува Африм Ќоку.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6250/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3471.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - СКОПЈЕ
1. Нури Синан се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор
и глас - Скопје, се именува Вулнет Гавази.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6251/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3472.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА
НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
– СКОПЈЕ
1. Агрон Сефери се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје, се именува Ганимете
Речи-Бислими.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6252/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3473.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ - СКОПЈЕ
1. Зија Ганији се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Чаир“-Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и
акушерство „Чаир“-Скопје, се именува Суеда Бајрами.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6253/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3474.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД
„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ
1. Бекри Ајдини се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, поради
истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје, се именува Дрита Фета.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6254/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3475.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА – „КОЗЛЕ“ – СКОПЈЕ
1. Бесим Ибраими се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за белодробни заболувања кај децата –
„Козле“ – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“ – Скопје, се именува Муедин Зибери.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6255/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3476.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО
1. Алифер Шабани 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 член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и
алергиски заболувања - Отешево, се именува Музафер
Мурати.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6256/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3477.
Врз основа на член 145 од Законот за странците
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/06,
66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13,
147/13, 148/15 и 217/15 ), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРАНЦИТЕ
Член 1
Во Правилникот за странците („Службен весник
на Република Македонија“ бр.27/08, 6/09, 134/09,
80/10 и 111/10), во член 25 став 2 во алинејата 4
зборовите: „закон“ се заменуваат со зборовите: „посебен пропис“.
Член 2
Во член 29 став 3 во алинејата 3 сврзникот „и“ се
заменува со точка запирка.
Во алинејата 4 точката се заменува со сврзникот
„и“ и се додава нова алинеја 5 која гласи:
„- се поднесува барање за издавање на дозвола за
привремен престој заради работа.“
Член 3
Во член 30 став 2 во алинејата 4 сврзникот „и“ се
заменува со точка запирка.
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Во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот
„и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- правно лице со кое странецот треба да склучи договор за вработување или од него овластен претставник.“
Член 4
Во член 32 по ставот 3 се додава нов став 4 кој
гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, решение
со кое се дозволува привремен престој заради работа
може да се издаде и во Министерството за внатрешни работи, во случај кога барањето за издавање на
дозвола за привремен престој заради работа странецот го поднел во Министерството за внатрешни работи.“
Член 5
Во член 37 став 2 во алинејата 4 зборот „законот“
се заменува со зборовите: „посебен пропис“.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1.1-44590/1
20 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
3478.
Врз основа на член 18-а од Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), министерот за локална самоуправа, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА РАЗВОЈНИТЕ
ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ОПШТИНИТЕ И ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ, ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ
РАЗВОЈ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење и формата и содржината на евиденцијата на развојните потенцијали на општините и на планските региони, од значење за регионалниот развој.

Член 2
Евиденцијата на развојните потенцијали на општините и планските региони се води преку листи за
евиденција на развојните потенцијали на општините
(во натамошниот текст: листите), подготвени од страна
на планските региони.
Член 3
Листа за евиденција на развојните потенцијали се
подготвува за секоја општина. Врз основа на листите
се подготвуваат листи за евиденција на развојните потенцијали на планските региони со истите елементи и
индикатори.
Член 4
Листите ги содржат податоците од следните области: природни ресурси, население, работна сила, економски развој, стопански капацитети, планска документација и домување, социјален развој, техничка инфраструктура, природно и културно наследство, животна средина и други податоци специфични за општината или планскиот регион.
Образецот на листите е даден во Прилог бр. 1, кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Листите се подготвуваат врз основа на официјални
податоци издадени од органите на управата, општината, јавните служби, организации, установи, институции и други правни лица, како и врз основа на изготвената планско-развојна и проектна документација во тековната година.
Член 6
Евиденцијата на податоците за развојните потенцијали на општините и на планските региони се
води во електронска форма и се ажурира на годишно
ниво.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 09-1344/1

Министер

29 јули 2016 година

за локална самоуправа,

Скопје

д-р Ширет Елези, с.р.

5 август 2016

Бр. 146 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 146

5 август 2016

5 август 2016

Бр. 146 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 146

5 август 2016

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3479.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 52 член 53 и член 54 од
од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр.
188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по
Поднесокот бр. 03-57/1 од 27.6.2016 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП
Фонд Менаџмент АД Скопје на седницата одржана на
ден 26.7.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште
на ул. „Васил Главинов“ бр. 14-1/8, Скопје, се дава
одобрување на барањето за давање согласност на:
- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест број 02-3/2 од
15.6.2016 година како и на пречистениот текст на статутот број 02- 3/13 од 15.6.2016 година;
и согласност на:
- Одлуката за измени на Проспектот на отворениот
инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест број 02-3/3
од 15.6.2016 година како и на пречистениот текст на
проспектот број 02- 3/11 од 15.6.2016 година;
- Одлуката за измени на скратената форма на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест број 02-3/4 од 15.6.2016 година како и на
пречистениот текст на скратената форма на проспектот
број 02- 3/12 од 15.6.2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01 УП 08 63
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3480.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 52 член 53 и член 54 од
од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр.
188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по
Поднесокот бр. 03-57/1 од 27.6.2016 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП
Фонд Менаџмент АД Скопје на седницата одржана на
ден 26.7.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште
на ул. „Васил Главинов“ бр. 14-1/8, Скопје, се дава
одобрување на барањето за давање согласност на:
- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит број 02-3/16 од
15.6.2016 година како и на пречистениот текст на статутот број 02- 3/13 од 15.6.2016 година;

и согласност на:
- Одлуката за измени на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит број
02-3/6 од 15.6.2016 година како и на пречистениот
текст на проспектот број 02- 3/14 од 15.6.2016 година;
- Одлуката за измени на скратената форма на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш
Депозит број 02-3/7 од 15.6.2016 година како и на пречистениот текст на скратената форма на проспектот
број 02- 3/15 од 15.6.2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01 УП 08 64
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3481.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0866 од 4.7.2016 година на седницата одржана на ден
26.7.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Поповска од
Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Поповска се дава за период од
5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Поповска престанува да важи
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број УП1 08-66
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3482.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0867 од 6.7.2016 година на седницата одржана на ден
26.7.2016 година го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска
од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-82 од
7.10.2011 година од Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување
на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска престанува
да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на
ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број УП1 08-67
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3483.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) и Правилникот за начинот и постапката на
давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
122/2006 и 81/2014), постапувајќи по Барањето бр.УП1
08-68 од 7.7.2016 година од страна на Еурохаус АД
Скопје за давање согласност за именување на лицето
Сашо Дракуловски за директор на брокерската куќа
Еурохаус АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана
на ден 26.7.2016 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава согласност за именување на Сашо Дракуловски за директор на брокерската куќа Еурохаус АД
Скопје.
2. Согласноста за именување на Сашо Дракуловски
за директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје
се дава до 24.3.2020 година, согласно Одлуката за именување на членови на Одбор на директори бр.03-28 од
24.3.2016 година на Собранието на акционери на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и Одлуката бр.03-57
од 2.6.2016 година за именување на извршен член на
Одборот на директори на брокерската куќа Еурохаус
АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Сашо Дракуловски од функцијата директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија и во други случаи утврдени
со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број УП1 08-68
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3484.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0869 од 11.7.2016 година на седницата одржана на ден
26.7.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Игор Бојковски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Игор Бојковски се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Игор Бојковски престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број УП1 08-69
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
___________

3485.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/05,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје поднесено
на ден 20.7.2016 година и дополнето на ден 22.7.2016
година, на седницата одржана на ден 26.7.2016 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда - дванаесетта емисија на 73.949 обични акции со вкупен износ на емисијата од 739.490.000
денари, согласно Одлуката бр. 02-14230/2 од 29.6.2016
година за зголемување на основната главнина на Халк
Банка АД Скопје со издавање на акции по пат на при-
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ватна понуда со XII-та емисија на акции на институционален инвеститор, донесена на Седница на Собранието на акционери на банката одржана на ден 29.6.2016
година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр.02-14230/2 од
29.6.2016 година за зголемување на основната главнина на Халк Банка АД Скопје со издавање на акции по
пат на приватна понуда со XII-та емисија на акции на
институционален инвеститор, донесена на Седница на
Собранието на акционери на банката одржана на ден
29.6.2016 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП 1Број 10-70
26 јули 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3486.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011,
136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014,
33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016 и 53/2016 ) и
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на РМ“
бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по Барањето на Друштво за трговија со нафтени деривати
и услуги “Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, за
менување на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на 3.8.2016 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС
95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 6.9.2005 година,
за издавање на лиценца за вршење на енергетската
дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорттрговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1
(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005,
159/2011, 155/2015 и 158/2015) и Одлуката УП1
бр.11-57/11 од 15.9.2016 година, за продолжување
на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на
големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС
95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2015) на Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги “Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1, составен
дел на Одлуката:
- во точката 6, евидентниот број се менува и гласи:
НД- 2.3.1/05.2/11.2/15.3/15.2/16.
- во точката 10, во потточката 1, зборовите: „2 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен нафтен гас
(ТНГ)“ се менуваат со зборовите: „4 резервоари од по
100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ)“.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 11-57/11
3 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3487.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014,
151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016 и
53/2016 ) и член 45 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник
на РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по Барањето на Друштво за трговија со нафтени
деривати и услуги “Лукоил Македонија“ ДООЕЛ
Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на
седницата одржана на 3.8.2016 година, ја донесе
следната
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА,
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ–СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98,
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 6.9.2005 година, за
издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98,
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
75/2005, 159/2011,155/2015 и 158/2015) и Одлуката
УП1 бр.11-58/11 од 15.09.2016 година, за продолжување на лиценца за вршење на енергетската дејност
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен
весник на Република Македонија“ бр.161/2015) на
Друштво за трговија со нафтени деривати и услуги
“Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1,
составен дел на Одлуката:
- во точката 6, евидентниот број се менува и гласи:
НД- 1.4.1/05.2/11.3/15.2/16
- во точката 10, во потточката 1, зборовите: „2 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен нафтен гас
(ТНГ)“ се менуваат со зборовите: „4 резервоари од по
100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ)“.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“ .
УП1 Бр. 11-58/11
3 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3488.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15 и 215/15), член 8 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и
25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за
производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО
ДОО Скопје, на ден 29.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр. 08-81/15 од 20.7.2015 година и

11.1.2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.123/15 и 6/16, зборовите:
„Друштвото за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје“.
2. Во точката 1, зборовите: „Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали
хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР
ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски,
бр.7/3, Скопје“.
3. Во точката 1, во заградата по зборовите: „од
20.1.2014 година“ се додаваат зборовите: „aнекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството
за економија со бр.12-7666/1 од 17.12.2015 година и
Друштвото за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје со бр.0307478 од 24.12.2015 година и договор за пренос на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија со бр.12-7348/6 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 30 Дупница склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и Министерство за
економија – Концедент, со бр.12-1891/1 од 29.2.2016
година“.
4. Во точката 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски, бр.7/3, Скопје“.
5. Во точката 2, алинеја 7 (рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба), по зборовите: „од 20.1.2014 година“ се додаваат зборовите:
„aнекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12-7666/1 од
17.12.2015 година и Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје со бр.0307-478 од 24.12.2015 година и договор за пренос на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-7348/6 од
16.7.2009 година на локација со реф.бр. 30 Дупница
склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје Примач и Министерство за економија – Концедент, со
бр.12-1891/1 од 29.2.2016 година“.
6. Во точката 3, во заградата по зборовите: „од
20.1.2014 година“ се додаваат зборовите: „aнекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството
за економија со бр.12-7666/1 од 17.12.2015 година и
Друштвото за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје со бр.0307478 од 24.12.2015 година и договор за пренос на договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија со бр.12-7348/6 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 30 Дупница склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и Министерство за
економија – Концедент, со бр.12-1891/1 од 29.2.2016
година“.
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7. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-81/15
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3489.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), член 8 и член
11 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична
енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, на ден
29.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр. 08-94/15 од 30.7.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
133/15, зборовите: „Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО
Скопје“.
2. Во точка 1, зборовите: „Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански
бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за
производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО
ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски, бр.7/3,
Скопје“.
3. Во точката 1, во заградата по зборовите: „од
12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за
пренос на договорот за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 325 Брегалница склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и
Министерство за економија – Концедент, со бр.121892/1 од 29.2.2016 година“.
4. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за производство на електрична
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански
бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштво
за производство на електрична енергија ВАРДАР
ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски, бр.7/3, Скопје“.

5. Во точката 2, алинеја 7 (рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба), по
зборовите: „од 12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за пренос на договорот за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 325 Брегалница склучен помеѓу
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и
Министерство за економија – Концедент, со бр.121892/1 од 29.2.2016 година“.
6. Во точката 3, во заградата по зборовите: „од
12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за
пренос на договорот за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија со бр.12-7348/9 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 325 Брегалница склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и
Министерство за економија – Концедент, со бр.121892/1 од 29.2.2016 година“.
7. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-94/15
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3490.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), член 8 и член
11 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по
барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, на
ден 29.7.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр. 08-95/15 од 30.7.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
133/15, зборовите: „Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО
Скопје“.
2. Во точка 1, зборовите: „Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански
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бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за
производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО
ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски, бр.7/3,
Скопје“.
3. Во точката 1, во заградата по зборовите: „од
12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за
пренос на договорот за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија со бр.12-7348/7 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 326 Љутачка склучен помеѓу
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и Министерство за економија – Концедент, со бр.12-1890/1 од
29.2.2016 година“.
4. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштво за производство на електрична
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански
бр.113/12, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштво
за производство на електрична енергија ВАРДАР
ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговски, бр.7/3, Скопје“.
5. Во точката 2, алинеја 7 (рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба), по
зборовите: „од 12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за пренос на договорот за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија со бр.12-7348/7 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 326 Љутачка склучен помеѓу ЕМК
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач,
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и Министерство за економија – Концедент, со бр.12-1890/1
од 29.2.2016 година“.
6. Во точката 3, во заградата по зборовите: „од
12.6.2015 година“ се додаваат зборовите: „и договор за
пренос на договорот за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија со бр.12-7348/7 од 16.7.2009 година на локација со реф.бр. 326 Љутачка склучен помеѓу
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - Отстапувач, ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје - Примач и Министерство за економија – Концедент, со бр.12-1890/1 од
29.2.2016 година“.
7. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-95/15
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“- КИЧЕВО
3491.
Врз основа на член 4 точка 5 алинеја 3 и член 21-а
став 4 во врска со став 1 од истиот член од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 ,
104/15 и 215/2015), Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево на
16.6.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИТЕ
ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ
ПОТРЕБИ
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за проектирање, изградба, финансирање,
стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за проектирање, изградба, финансирање,
стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 02-158/1-5/1 од
29.1.2016 година, на која Владата на Република Македонија има дадено согласност со Одлука бр.42-12148/115 од 10 февруари 2016 година, објавена во („Службен
весник на Република Македонија“ број 27/2016 ).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање,
изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби СЕ ПОНИШТУВА согласно член 4 точка 5 алинеја 3 и член 21-а став 4 во врска со став 1 од истиот член
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15 , 104/15 и 215/2015), поради контрадикторност за критериумите за способност на понудувачите во тендерската документација со Решението на Советот за јавни набавки бр 10-8437/16 од 8.6.2016 година и Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за проектирање, изградба, финансирање,
стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 02-158/1-5/1 од
29.1.2016 година, на која Владата на Република Македонија има дадено согласност со Одлука бр.42-12148/115 од 10 февруари 2016 година, објавена во („Службен
весник на Република Македонија“ број 27/2016 ).
Член 3
Со денот на на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за проектирање, изградба,
финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби бр.
02-158/1-5/1 од 29.1.2016 година .
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се објави по добивањето на согласност од Владата
на Република Македонија.
16 јуни 2016 година
Кичево
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