31 декември 2015

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-13434/1
20 октомври 2015 година
Скопје

Бр. 231 - Стр. 65

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

6504.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и
154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ
1. Бурим Алили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за хематологија – Скопје, по- ради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос- новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематоло- гија –
Скопје, се именува Агрон Пајазити.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву- вањето во „Службен весник на Република Македо- нија“.
Бр. 24-13435/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

6505.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и
154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Башким Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за урологија – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос- новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија –
Скопје, се именува Назми Рамани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-13437/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

6506.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и
154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Наим Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, пора- ди истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија
– Скопје, се именува Авдуљ - Селам Селами.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву- вањето во „Службен весник на Република Македо- нија“.
Бр. 24-13438/1
20 октомври 2015 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
6507.
Врз основа на член 134-а став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македо- нија“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15 и 215/15), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИН- ФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА КАЈ ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР
Член 1
Во Правилникот за информациски систем за следе- ње и управување со потрошувачката на енергија кај ли- цата
од јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15), членот 17 се менува и гласи:
Стр. 66 - Бр. 231

31 декември 2015

„(1) Одредбата од член 7 став (2) од овој правилник
ќе отпочне да се применува од 15 јануари 2017 година. (2) Одредбите од член 8 ставови (1) и (2) од овој
правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 февруари 2017 година.
(3) Одредбата од член 8 став (3) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 јули 2017 година.
(4) Одредбата од член 9 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 го- дина.
(5) Одредбата од член 10 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 го- дина.
(6) Одредбата од член 11 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 август 2017 година.“
Член 2
Во членот 18 зборовите: „1 јануари 2016“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2017 година“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- лика
Македонија“.
Бр. 12-4276/5
25 декември 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

6508.
Врз основа на член 15-ж став 3 од Законот за конце- сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОН- СКИОТ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на корис- тење на Електронскиот систем за електронска аукција за
доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 2
Електронскиот систем за електронска аукција (во понатамошниот текст: ЕСЕА) содржи програми што
овозможуваат далечинска комуникација и размена на податоци и е достапен на интернет страницата.
Член 3
ЕСЕА врши шифрирање на примените податоци и за време на спроведувањето на електронските аукции го
оневозможува откривањето на идентитетот на учес- ниците на електронската аукција.
Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЕА се од- вива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) комуникација.
Член 4
За најава, користење на функционалностите и пре- земање дејствија преку ЕСЕА корисниците ги употре- буваат
истите кориснички имиња и лозинки кои ги ко- ристат за поставување на огласите на Електронскиот систем за
јавни набавки (во понатамошниот текст: ЕСЈН)
Корисничкото име важи за целото времетраење на користењето на ЕСЕА.
Член 5
Јавниот партнер го користи ЕСЕА за спроведување на електронската аукција и преземање на извештајот од
текот на аукцијата.

Член 6
Економскиот оператор откако ќе биде поканет на аукција треба да има активиран профил (корисничко име/емаил и лозинка) кои ќе ги користи на ЕСЕА за учество на електронска аукција.
Член 7
Електронска аукција на ЕСЕА може да биде пози- тивна (зголемување на вредноста - наддавање) и/или
негативна (намалување на вредноста – поддавање) и истата се спроведува на цена изразена во денари како
апсолутен износ или цена изразена во ЕУР или про- цент (%).
Член 8
Во постапка со електронска аукција во која крите- риум е економски најповолна понуда, пред закажување на
електронската аукција Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставу- вање на
јавно приватно партнерство прави целосна ева- луација на првично поднесените понуди, при што доде- лува бодови за
секој елемент на критериумот.
Врз основа на спроведената евалуација и доделените бодови, ги внесува вкупните бодови и износот на це- ната (критериумот за аукција) и се формира почетна ранг
листа на квалификувани кандидати.
На електронска аукција која се спроведува во по- стапка во која како критериум е избран економски најповолна понуда, понудувачите може да ги намалуваат

