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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
273.
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални суровини (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
16.10.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ,,МЕЉИ – ТРАНС ЕВЗАЛ И ЏЕЛАЛ“ ДОО ЕКСПОРТ –
ИМПОРТ С. СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,РЕЖИКА“ С. САРАЌИНО,
ОПШТИНА ТЕТОВО
1. На Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ,,МЕЉИ – ТРАНС Евзал и Џелал“ ДОО
експорт – импорт с. Стримница, општина Желино се
доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот ,,Режика“ с. Сараќино, општина Тетово, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка

Координата
Y

Координата
X

Т-1

7502996

4648505

Т-2

7503030

4648483

Т-3

7503074

4648458

Т-4

7503118

4648435

Т-5

7503140

4648424

Т-6

7503113

4648382

Т-7

7503096

4648354

Т-8

7503088

4648342

Т-9

7503069

4648356

Т-10

7503045

4648374

Т-11

7503011

4648393

Т-12

7502975

4648410

Т-13

7502980

4648447

Т-14

7502987

4648481

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0.013616 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за издавање
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-6682/1
16 октомври 2013 година
Скопје

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

274.
Врз основа на член 12 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија
на седницата, одржана на 14 јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1. За заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности се избира Јакуп Фетаи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-185/2
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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275.
Врз основа на член 12 од Законот за катастар на

277.

недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија
на седницата, одржана на 14 јануари 2014 година, до-

заштита („Службен весник на Република Македонија“

несе

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ
1. Африм Усеини се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, поради истек на мандатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-393/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

276.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД

весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
БЕРОВО
1. Од должноста членови на Органот за надзор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово,
поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Кика Чаева
- Верка Танева Ѓоргиевска
- Драги Димитриев.
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово се именуваат:
- Дејан Пецовски
- Елизабета Буровски
- Наталија Радинска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод
се именуваат:
- Жарко Милевски
- Богатин Богатиноски
- Даниела Грозданоска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-406/1

Претседател на Владата

14 јануари 2014 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Никола Груевски, с.р.
__________

278.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,

Бр. 24-404/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се именуваат:
- Пепица Амбаркова
- Горан Ристовски
- Елена Јаневска Гиновска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-407/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,

м-р Никола Груевски, с.р.
__________

279.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013) 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕМИР ХИСАР
1. Од должноста членови на Органот за надзор на
ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар, поради
истек на мандатот, се разрешуваат:
- Хрисула Кузманоска
- Драган Милошевски
- Спиро Атанасовски.
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Демир Хисар се именуваат:
- Елена Димоска
- Лилјана Поповска
- Александар Чорбевски.

Бр. 24-408/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

280.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕМИР ХИСАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална
работа Демир Хисар, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Васко Младеновски
- Љиљана Ендековска
- Александра Спировска.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Демир
Хисар се именуваат:
- Диана Димовска
- Никола Најдовски
- Маријана Трајческа.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-409/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
281.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВАЛАНДОВО
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Валандово се именуваат:
- Катерина Костадинова
- Александра Павлова
- Горан Ѓоргиев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија.“
Бр. 24-410/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
282.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013 и 187/2013) 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари
2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВАЛАНДОВО
1. Велика Дорбојкова се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈУ Центар за социјална работа Валандово, поради
истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово
се именува Данче Коцевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-411/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

283.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино се именуваат:
- Никола Зафиров
- Драгица Миланова
- Методи Данаилов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-412/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
284.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013 и 187/2013) 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари
2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка, поради истек
на мандатот, се разрешуваат:
- Миле Стаменковски
- Горица Станковска.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка се именуваат:
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- Марија Трајковска Стефановска
- Оливер Бошковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-414/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
285.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВИНИЦА
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Виница се именуваат:
- Деан Ристов
- Јадрана Станкова
- Лозенка Постоловска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-416/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
286.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013 и 187/2013) 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари
2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Маја Јосева се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе се именува Христина Арсова.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-418/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
287.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КРУШЕВО
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Крушево се именуваат:
- Фане Чонеска
- Бранко Лазаревски
- Сребре Маркоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија.“
Бр. 24-419/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
288.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД-ДЕМИР
КАПИЈА
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Специјален завод-Демир Капија се именуваат:
- Соња Димитрова
- Катерина Ефремова
- Билјана Шопова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-422/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 11

21 јануари 2014

289.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе

291.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА БИТОЛА

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП

1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола се именува Маринела Тодоровска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-423/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
290.
Врз основа на член 124 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари
2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“-БИТОЛА
1. Од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“-Битола се разрешува
Пеце Петровски.
2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на Завод за рехабилитација на деца со оштетен
слух „Кочо Рацин“-Битола се именува Ристо Келешовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-424/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип се именуваат:
- Марјан Арсов
- Емилија Попова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-425/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
292.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип се именуваат:
- Елизабета Серафимова
- Александар Донев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-426/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
293.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ПРОБИШТИП
1. Од должноста членови на Органот за надзор на
ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- Снежана Митева
- Соња Андоновска
- Васка Анастасова.
2. За членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за
социјална работа Пробиштип се именуваат:
- Дарко Трајков
- Ирена Ѓорѓиевска
- Валерија Никудинова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-427/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
294.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР
НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈАБАЊА БАНСКО, СТРУМИЦА
1. За членови на Органот за надзор на ЈУ Завод за
заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица се
именуваат:
- Наташа Јованова
- Александар Тодоров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-428/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
295.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе

Бр. 11 - Стр. 9

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ДСУ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ИСКРА“ - ШТИП
1. Од должноста членови на Училишниот одбор претставници на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ –
Штип, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Ирена Јорданова
- Гордана Здравевска
- Милена Ристова.
2. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ - Штип се именуваат:
- Илија Кикиритков
- Роза Манева
- Елена Коцева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-429/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
296.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011,6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДСУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ
1. Љубомир Димовски се разрешува од должноста
член на Училишниот одбор – претставник на основачот
на Државното средно училиште за рехабилитација и
образование „Св. Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Училишниот одбор – претставник на
основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ – Скопје се
именува Ирена Стојанова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-430/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 11

297.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ДУ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА
„МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Училишниот одбор претставници на основачот на Државното училиште за
физичка култура „Методија Митевски – Брицо“ –
Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Зоран Нацев
- Стојанче Наковски
- Александра Петкановска.
2. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државното училиште за физичка култура „Методија Митевски – Брицо“ – Скопје, се именуваат:
- Даниjел Апостолоски
- Мирјана Стојкова
- Ивана Петрова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-431/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
298.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДУЦ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ –
СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Училишниот одбор претставници на основачот на Државниот училишен
центар за образование и рехабилитација „Партенија
Зографски“ – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

21 јануари 2014

- Благица Станковска
- Александра Димитриевска
- Александра Кекевска.
2. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје, се именуваат:
- Наташа Илиевска
- Мирјана Настоска
- Лидија Дуролојкова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-432/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
299.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ДУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД
„ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Училишниот одбор претставници на основачот на Државното училиште за
рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид
„Димитар Влахов“ – Скопје, поради истек на мандатот,
се разрешуваат:
- Зоран Антовски
- Еленка Антоновска
- Татјана Нанкова.
2. За членови на Училишниот одбор – претставници
на основачот на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар
Влахов“ - Скопје се именуваат:
- Силвана Јорданова
- Ивица Јанковски
- Марија Бошковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-433/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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300.
Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013) 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 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 јануари
2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„ИДНИНА“ – СКОПЈЕ
1. Никола Несторовски се разрешува од должноста
член на Училишниот одбор - претставник на основачот
на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје,
поради истек на мандатот.
2. За член на Училишниот одбор - претставник на
основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ –
Скопје се именува Нинослав Недевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-434/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
301.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 14
јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДСУ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ
„ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“-СКОПЈЕ
1. Димитар Стефанов се разрешува од должноста
член на Училишниот одбор - претставник на основачот
на Државното средно училиште за применета уметност
„Лазар Личеноски“- Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Училишниот одбор – претставник на
основачот на Државното средно училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“- Скопје се именува
Оливера Ристеска.

Бр. 11 - Стр. 11

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-435/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
302.
Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013 и
170/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Бобан Јаќимовиќ
- Славица Велкова.
2.За членoви на Управниот одбор на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, се именуваат:
- Живко Митревски
- Стојанчe Стојанов.
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-452/1
Претседател на Владата
14 јануари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
303.
Врз основа на член 29-a став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОДРАЧЈАТА ЗА ВРШЕЊЕТО НА
САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот и подрачјата за вршењето на самоеваулацијата на средните
училишта (во натамошниот текст: училиштата).

Стр. 12 - Бр. 11
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Член 2
Самоевалуацијата на училиштата ги опфаќа следниве подрачја:
- наставни планови и програми,
- постигања на учениците,
- учење и настава,
- поддршка на учениците,
- училишна клима,
- ресурси и
- управување, раководење и креирање политики.
Член 3
Самоевалуацијата училиштето ја спроведува во три
фази:
- подготвителна фаза,
- фаза на реализација и
- фаза на известување и усвојување.
Член 4
Во подготвителната фаза се врши определување на
методите, техниките и инструментите за самоевалуација, се прибираат и групираат податоците за самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за
вршењето на самоевалуацијата на училиштата .
Во фазата на реализација се врши анализирање на
податоците и документацијата, се добиваат и усогласуваат добиените наоди, се подготвуваат поединечни извештаи за самоевалуација и заеднички нацрт извештај
за спроведената самоевалуација.
Во фазата на известување и усвојување се обезбедува достапност на нацрт извештајот на наставничкиот
совет, советот на родители, учениците, директорот на
училиштето и училишниот одбор кои можат да достават забелешки на нацрт извештајот, во писмена форма,
по што се изготвува извештај за самоеваулацијата.
Извештајот од самоеваулацијата се објавува на веб
страницата на училиштето и на општината.
Член 5
Самоеваулацијата се спроведува на крајот на секоја
втора наставна година.
Член 6
Вршењето на самоеваулацијата не влијае на реализацијата на воспитно - образовната работа во училиштето.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 11-7404/3
15 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
304.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011,
136/2011, 79/2013 и 164/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр.
94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по
Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛСкопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за јануари 2014 година, на седницата одржана
на 20 јануари 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ОД 2014
ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како
вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец јануари од 2014 година, се утврдува да изнесува 22,8409 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,5451 ден/nm3 и цена за услугата
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно
приклучени на системот за пренос на природен гас во
износ од 0,2958 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во
износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, за месец јануари 2014 година во кој не е
содржан данокот на додадена вредност изнесува
24,3051 ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец јануари
од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3749 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став
4 и 5 на овој член, за месец јануари од 2014 година изнесува 28,6800 ден/nm3.
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Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 45,2000 денари за еден САД долар,
за месец декември од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 08-01/14
20 јануари 2014 година
Заменик претседател,
Скопје
Светлана Јаневска, с.р.
__________
305.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став
1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото
за производство, трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО
Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија, на седницата одржана на ден 20.1.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
СОЛАРMAK ДОО Скопје, со седиште на ул. Роберт
Кох, бр.1-2/3, Скопје, му се одобрува користење на
повластена тарифа на електрична енергија произведена
од фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“
со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на
КП 2882, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина
Чучер Сандево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје, со седиште на
ул. Роберт Кох, бр.1-2/3, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-68
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
2882, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер
Сандево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68
kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)
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- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 67.000 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“, УП1 бр. 08-132/12 од 16.04.2013 година,
односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“ се
одобрува користење на повластена тарифа од 30
€¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 08-242/13
20 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
306.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став
1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12,
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото
за производство, трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО
Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 20.1.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
СОЛАРMAK ДОО Скопје, со седиште на ул. Роберт
Кох, бр.1-2/3, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП 2882, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер Сандево.
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2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје, со седиште на
ул. Роберт Кох, бр.1-2/3, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-68
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 2“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
2882, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер
Сандево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68
kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 67.000 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение:
20.1.2029 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 08-241/13
20 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
307.
Врз основа на член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за
МОС („Службен весник на РМ„ бр.79/09, а во врска со
член 50 став 16 од законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ„ бр.5/02, а во врска со Одлуката за воспоставување на МОС бр.07-1150/06 од
16.12.2013 година од општина Могила и Одлука за воспоставување на МОС бр. бр.07-925/18 од 13.12.2013 година од општина Новаци, градоначалниците на општина Могила претставувана од градоначалникот Стево
Пивковски и општина Новаци претставувана од градоначалникот Лазар Kотевски, склучија:
ДОГОВОР
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД
СТРАНА НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА ОПШТИНА
МОГИЛА И ОБРАТНО
Член 1
Предмет на овој договор се вршење на дел од работите утврдени со Одлуката за воспоставување на МОС
од страна на општина Новаци за општина Могила и
обратно, и тоа само во областа на:
- Урбанистичко (рурално) планирање и
- Инспекциски надзор
За извршување на работите од областа на – Администрирање на локални даноци и такси, во моментото
сеуште не се исполнети условите утврдени со Одлуката
за меѓу општинска соработка- МОС.
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Член 2
А) Општина Могила за потребите на општина Новаци ќе ги извршува следните работи од Областа на урбанистичкото (рурално) планирање:
- подготовка на предлози на прописи и други акти
од надлежност на општината кои се однесуваат на комуналните, градежните работи и сообраќајот;
- водење на постапки и изготвување на одобренија
за градење на објекти од локално значење и одобренија
за употреба;
- учество во изготвување на Програма за уредување
на градежно земјиште;
- учество при вршење на контрола на состојбата во
областа на комуналната дејност, градењето и сообраќајот;
- вршење на работи во врска со решавање на проблемите од комуналната дејност, градежништвото и сообраќајот,
- грижа за реализација на Годишната програма за
уредување на градежното земјиште;
- издавање на локациски услови со посебно овластување.
Б) Општина Новаци за потребите на општина Могила ќе ги извршува следните работи од Областа на
инспекциски надзор:
- надзор и контрола во областа на комуналните дејности,
- заштита на животната средина;
- водење на постапка, донесување на решенија и
поднесување на пријави за покренување на прекршочна постапка;
- поднесување на жалби во второстепена постапка;
- одговор на жалби во второстепени постапки;
- надзор и контрола во областа на урбанизмот и градежништвото;
- вршење увид на терен и изготвување на записници за констатираните состојби и наоди;
- водење на управна постапка во прв степен и донесување на решенија.
Член 3
Договорните страни се согласни во извршувањето
на предвидените задачи од член 2 на овој договор да
бидат 2 (двајца) извршители и тоа по 1 (еден) од двете
општини, кои ќе ги извршуваат следните работи:
1. Работите од член 2 точка А за двете општини ќе
ги извршува лицето вработено во општина Могила на
работно место - Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој, со овластување од градоначалникот за извршување на работите и задачите;
2. Работите од член 2 точка Б за двете општини ќе
ги извршува лицето вработено во општина Новаци на
работно место – Советник- инспектор за комунални
дејности и заштита на животна средина.
Член 4
Извршителот од општина Могила при извршувањето на работите надвор од својата општина ќе ги користи просториите и опремата на општина новаци и
обратно.
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Извршувањето на работите од областа на МОС е
предвидено да се изведува два пати неделно во деновите вторник и петок а по потреба и во други денови.
Член 5
Платите, надоместоците од плати и другите трошоци за секој од извршителите се на товар на општината
каде што се вработени.
Трошоците за користење на службените возила се
на товар на општината за чии потреби се излегува на
терен.
Член 6
Овој договор ќе трае 3 (три) години почнувајќи од
1.1. 2014 година до 1.1.2017 година.
Член 7
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.
Член 8
Договорните страни се согласни евентуалните
спорни односи да ги разрешат на спогодбен начин, а во
краен случај пред Основен суд во Битола.
Член 9
Овој договор е составен во 6 (шест) примероци, од
кои по 3 (три) за секоја договорна страна.
Бр. 03-72/1
15 јануари 2014 година

Бр. 03-51/1
15 јануари 2014 година

Општина Могила
Општина Новаци
Градоначалник,
Градоначалник,
Стево Пивковски, с.р.
Лазар Котевски, с.р.
__________
308.

ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Склучен на ден 31.12.2013 година помеѓу:
ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Општина Велес, ул.„Панко Брашнар“ бр.1 претставувана од градоначалникот м-р Славчо Чадиев од
една страна како давател на услуги (во понатамошниот
текст-давателот) и,
2. Општина Градско, претставувана од градоначалникот Жанета Чаушевска од друга страна како корисник на услуги ( во понатамошниот текст-корисникот).
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 9 став 2 алинеја 2 и
член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.
весник на РМ“ бр. 79/09 ) и Одлуката за прифаќање на
предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр. 07-6813/4 од 15.10.2013 година донесена од Советот на Општина Велес за вршење на определени адмнистративни работи и услуги помеѓу Општина Велес и
Општина Градско

Член 2
Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на
овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација
во која ќе биде наведено видот на извршената услуга,
и времетраењето.
Изготвената спецификација уредно потпишана од
извршителите и овластените лица на корисникот е составен дел на овој Договор.
Член 3
Договорните страни се договорија работите и работните задачи за вршење на определени административни работи услуги од:
-вршење на надзор и инспекциски услуги од: овластен просветен инспектор, инспектор за животна средина, инспектор за патен сообраќај и градежен инспектор.
-услуги од внатрешен ревизор и
-услуги во областа на социјалната заштита и заштита на децата.
Член 4
Висината на надоместокот за извршена услуга од
администрацијата на давателот, е пресметана согласно
извршените финансиски анализи на дневен трошок кој
настанува при извршување на работните задачи на администрацијата.
Во дневниот трошок утврден за извршена услуга
не е внесен трошокот што ќе биде направен при користење на службено возило од давателот и трошоците за
тековно одржување на софтверската апликација при
извршување на услугите спрема корисникот.
Член 5
Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на
давателот по добивање на фактура, која ќе преставува
збир на извршени услуги за текот на еден месец.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 6
Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.
Член 7
Корисникот на услугата се обврзува за навремено
извршување на работите кои ќе бидат побарани, и да
води уредна документација.
Корисникот може во секое време да се информира
за начинот и времето на извршување и при тоа да има
увид во документацијата со која се води целокупната
постапка.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.
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Член 9
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес.
Член 10
Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни
примероци од кои по 2 (два) за договорните страни.
Член 11
Овој договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договрни страни.
Бр. 03-617/1
31 декември 2013 година
Градско
За корисникот на услуга
Општина Градско
Градоначалник,
Жанета Чаушевска, с.р.

Бр. 03-181/1
9 јануари 2014 година
Велес
За давателот на услуга
Општина Велес
Градоначалник,
м-р Славчо Чадиев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
309.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална
политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2013 година, во однос на месец ноември 2013 година, е повисока за 0,3%.
2. Правото на пораст на платите за месец декември
2013 година, во однос на месец ноември 2013 година,
за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува
0,15%.
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