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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОС-
ПЕКЦИСКИ  ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА НА  

МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесијата за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања за металични минерални суровини се до-
делува со цел откривање на нови локалитети перспек-
тивни за понатамошни детални геолошки истражувања 
како и откривање на нови наоѓалишта на металични 
минерални суровини. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на 
проспекциски геолошки истражувања на минерални 
суровини се стекнува со доделување на концесија, пот-
ребно е да се доделат под концесија минералните суро-
вини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основна цел за доделување на концесијата за 
вршење на проспекциски геолошки истражувања е от-
кривање на нови локалитети на дел од територијата на 
Република Македонија перспективни за понатамошни 
детални геолошки истражувања за металични минерал-
ни суровини. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на проспекциски 
геолошки истражувања за металични минерални суро-
вини на просторот кој ги опфаќа општините Старо На-
горичане, Кратово, Пробиштип и Штип.  

Концесијата за вршење на проспекциски геолошки 
истражувања ќе се додели на понудувачите кои ќе ги 
исполнат условите содржани во тендерската докумен-
тација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за врше-
ње на проспекциски геолошки истражувања на мета-
лични минерални суровини ќе се спроведе со јавен по-
вик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот 
на формирање на Комисијата за спроведување на по-
стапката. 

За спроведување на постапката за доделување на 
концесијата за вршење на проспекциски геолошки ис-
тражувања, Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за економија формира Комисија за 
спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува во 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за вршење на проспекциски 
геолошки истражувања на металични минерални суро-
вини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
минерални суровини. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-3932/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2560. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14 ,116/14 ,180/14 и 33/15), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНА УСТАНОВА  ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ 

 
1. Се дава согласност на Статутот во Јавната Уста-

нова за згрижување деца и младинци со воспитно соци-
јални проблеми и нарушено поведение  бр. 01-1052/1, 
донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на 6.5.2015 година. 

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

 
Бр. 10-4700/2  

11 мај 2015 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

_________ 
2561. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116/14, 180/14 и 33/15), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И  

МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“-СКОПЈЕ 
  
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Завод за згрижување, воспитување и образование 
на деца и младинци „Ранка Милановиќ“- Скопје, бр. 
01-363/3, донесена од Управниот одбор на Јавната ус-
танова, на седницата одржана на 6.5.2015 година. 

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

 
Бр. 10-4719/2  

11 мај 2015 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

_________ 
2562. 

Врз основа на членот 116 став (9) од Законот за ра-
ботните односи  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15 и 33/15), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ВОДЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОН-
СКАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ  

И НА ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и водење-

то на електронската евиденција на работно време и на 
прекувремената работа кај работодавач кој има над 25 
вработени и кај кој процесот на работата се врши на 
една или повеќе локации. 

 
Член 2 

Во електронската евиденција за работно време и на 
прекувремената работа, се евидентираат најмалку след-
ните елементи, и тоа: 

- име и презиме на работникот; 
- персонален број на работникот кај работодавачот; 
- распоред на работното време на работникот; 
- влез/излез; 
- пауза за време на работното време;   
- приватно отсуство (влез/излез) и  
- службено отсуство (влез/излез). 
 

Член 3 
Системот за електронската евиденција на работно 

време и на прекувремената работа треба да овозможи 
заштита на податоците кои се наоѓаат во читачите на 
податоци и во базата на податоци. 

Пристап до податоците од став 1 на овој член може 
да има само лице со посебно овластување - админис-
тратор. 

Системот од ставот 1 на овој член треба да  генери-
ра дневни, неделни и месечни извештаи за работно вре-
ме и за прекувремената работа. 

Во случај на менување на податоците од страна на 
работодавачот, овластеното лице кај работодавачот 
или администраторот, извршената промена треба да се 
евидентира во електронски запис во кој се наведува кој 
ги сменил податоците, кога се сменети и оргиналниот 
изглед на податоци пред извршената промена.  

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.08-4505/1 Министер за труд 

5 мај 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2563. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) 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, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо 
и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО 
увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
11.5.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало и ин-

женеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-13-Ае-
родром, Скопје, му се одобрува користење на повласте-
на тарифа на електрична енергија произведена од за 
хидроелектроцентралата МХЕ „КУШНИЦА“ со реф 
бр. 256 со инсталирана моќност од 247,5 kW и со лока-
ција на КП.бр.990/9 (мaшинска зграда), 990/10 (зафат), 
990/11 (коридор – подземен цевковод), КО Железнец, 
Општина Демир Хисар. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1-
13-Аеродром, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-183; 

- назив на електроцентралата: МХЕ „КУШНИЦА“ 
со реф бр. 256; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.990/9 (мaшинска зграда), 990/10 (зафат), 990/11 
(коридор – подземен цевковод), КО Железнец, Општи-
на Демир Хисар;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 247,5 
kW (една генераторска единица со моќност од 247,5 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 907.231 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 
„КУШНИЦА“ со реф бр. 256,      УП1 бр. 08-131/14 од 
30.7.2014 година, односно се одобрува користење на 
повластените тарифи за одделните блокови, според 
следната табела: 

 
Блок Kоличинa на испорача-

на електрична енергија 
по блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната 

електрична енергија 
по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-50/15  
11 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 


