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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2928. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ОДБРАНА, БЕЗБЕДНОСТ И МИР „ДАМЈАН 
ГРУЕВ” ВО СКОПЈЕ 

  
Се прогласува Законот за основање на Универзитет 

за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан 
Груев” во Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година. 

 
      Бр. 08-3002/1                               Претседател 
28  јуни  2016 година              на Република Македонија,                       
           Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА НАЦИ-
ОНАЛНА  ОДБРАНА, БЕЗБЕДНОСТ И МИР   

„ДАМЈАН ГРУЕВ” ВО СКОПЈЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се основа Универзитет за национална 

одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев”- во Скопје 
(во натамошниот текст: Универзитетот). 

Универзитетот се основа со следниве високообра-
зовни единици во негов состав:  

1.  Воена академија за копнена војска „Генерал Ми-
хаило Апостолски”; 

2. Воздухопловна академија „8-ми Септември”; 
3. Факултет за безбедност „Никола Петров Русински”; 
4. Mедицински факултет „Др. Христо Татарчев”; 
5. Факултет за мировни студии и кризен менаџмент 

„Пере Тошев”; 
6. Правен факултет „Павел Шатев”; 
7. Институт за командни и штабни функции и ли-

дерство „Тодор Александров”; 
8. Институт за информатички технологии и сајбер 

безбедност „23 Октомври”; 
9. Економски факултет „Борис Сарафов”; 
10. Градежен факултет „Методија Шаторов Шарло” и 
11. Архитектонски факултет „Методија Андонов 

Ченто”. 
 

Член 2 
Универзитетот има својство на правно лице. 
Универзитетот има една сметка за редовно работе-

ње преку која располага со буџетските средства, како и 
една или повеќе посебни сметки преку кои располага 
со средствата што ги остварува од самофинансирачки 
активности, од донации или и од други извори утврде-
ни со закон. 

Седиштето на Универзитетот е во Скопје. 
 

Член 3 
Подготовките за почеток со работа на Универзите-

тот ќе ги врши матична комисија. 

Членовите на матичната комисија ги именува Владата 
на Република Македонија, на предлог на министерот над-
лежен за работите на високото образование, во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

  
Член 4 

Одредбите од Законот за високото образование, За-
конот за медицинските студии и континуирано стручно 
усовршување на докторите на медицина, Законот за 
Националната рамка на квалификации и Законот за на-
учно-истражувачката дејност соодветно се применува-
ат и на Универзитетот, доколку со овој закон поинаку 
не е уредено. 

 
II.  ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 5 

Универзитетот преку единиците во својот состав ќе 
врши високообразовна и научно-истражувачка дејност, 
согласно со Законот за високото образование. 

Универзитетот преку единиците во својот состав ќе 
врши високообразовна дејност и стручно оспособува-
ње и усовршување на лица со завршен прв циклус на 
универзитетски студии за потребите на Министерство-
то за одбрана и Армијата на Република Македонија. 

Универзитетот преку единиците во својот состав 
може да организира и различни програми на стручно, 
односно професионално усовршување.  

 
Член 6 

Студиите на Универзитетот за стекнување на обра-
зование од прв циклус на универзитетски студии за 
потребите на Министерството за одбрана и Армијата 
на Република Македонија, задолжително се организи-
раат само како редовни студии. 

 
Член 7 

Вториот циклус на универзитетски студии на еди-
ниците во состав на Универзитетот се организираат ка-
ко академски универзитетски студии и како спе-
цијалистички стручни студии. 

Специјалистичките стручни студии се организираат 
со времетраење до една година. 

 
III. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ, УСЛОВИ ЗА СТУ-

ДИРАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВ-
РШУВАЊЕ И ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ 
 

Член 8 
Кандидатите кои се запишуваат на Универзитетот 

се стекнуваат со статус на студент, освен кандидатите 
кои се запишуваат за потребите на Министерството за 
одбрана и Армијата на Република Македонија на Вое-
ната академија за копнена војска и Воздухопловната 
академија, кои имаат статус на студент-питомец (во на-
тамошниот текст: питомец). 

 
Член 9 

Приемот на питомците за упис на Универзитетот за 
Воената академија за копнена војска и Воздухопловна-
та академија се врши по пат на јавен конкурс, распи-
шан од Универзитетот по претходна согласност од ми-
нистерот за одбрана за јавниот конкурс за Воената ака-
демија за копнена војска и Воздухопловната академија.  

 
Член 10 

Бројот на питомци чие образование се финансира 
од Буџетот на Република Македонија се определува со 
одлука на Владата на Република Македонија, на пред-
лог на министерот за одбрана за питомците на Воената 
академија за копнена војска и на Воздухопловната ака-
демија. 
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Член 11 
На единиците на Универзитетот можат да се запишу-

ваат питомци кои ги исполнуваат следниве општи услови: 
- да се државјани на Република Македонија, 
- да положиле државна матура, меѓународна матура 

или завршен испит по завршено стручно средно обра-
зование со четиригодишно траење, 

- да не се постари од 21 година и 
- да се психофизички способни.  
Покрај општите услови од ставот 1 на овој член, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните усло-
ви за прием утврдени со Статутот на Универзитетот.  

Психофизичката способност на кандидатите од ста-
вот 1 алинеја 4 на овој член ја утврдува лекарска коми-
сија формирана од министерот за одбрана од редот на 
лекарите од овластена здравствена установа. 

 
Член 12 

Прием на питомци за стручно оспособување и усов-
ршување за потребите на Министерството за одбрана и 
Армијата на Република Македонија се врши со јавен 
конкурс кој го објавува Универзитетот за потребите на 
Воената академија за копнена војска и на Воздухоплов-
ната академија, при што ќе се води сметка за соодветна 
и правична застапеност на припадниците на заедниците. 

Право на учество на јавниот конкурс од ставот 1 на 
овој член имаат лица кои се стекнале со најмалку прв цик-
лус (четиригодишни) универзитетски студии, не се поста-
ри од 28 години и ги исполнуваат условите утврдени во 
членот 11 став 1 алинеи 1 и 4 и став 2 од овој закон.  

По завршувањето на стручното оспособување и 
усовршување, питомецот за потребите на Министер-
ството за одбрана и Армијата на Република Македони-
ја се произведува во чин потпоручник од соодветната 
служба и се вработува во Министерството за одбрана, 
во согласност со актот за систематизација на работните 
места во Министерството за одбрана, односно актот за 
формација на Армијата на Република Македонија. 

  
Член 13 

На Универзитетот можат да студираат и странски 
државјани на начин и услови утврдени во Законот за 
високото образование. 

На Универзитетот можат да студираат и припадни-
ци на вооружените сили на странски држави согласно 
со закон. 

Условите за прием и школување на лицата од ста-
вот 2 на овој член, поблиску се уредуваат со статутот 
на Универзитетот.  

 
Член 14 

Питомците што се запишани за потребите на Ми-
нистерството за одбрана и Армијата на Република Ма-
кедонија во текот на студиите, односно усовршува-
њето, престојуваат на Универзитетот (интернатско 
сместување). 

 
Член 15 

За време на студиите на питомците кои се школува-
ат за потребите на Министерството за одбрана и Арми-
јата на Република Македонија им се обезбедува: 

- сместување и исхрана, униформа, долна облека и 
обувки, учебници и други предмети и помагала потреб-
ни за студирањето, без надоместок, 

- здравствено и инвалидско осигурување, доколку 
не им е обезбедено по друг основ, 

- месечни парични примања за намирување на не-
опходните лични потреби и  

- патни трошоци за доаѓање на Универзитетот и 
враќање дома на почетокот и на крајот на секоја сту-
диска година и при полугодишниот распуст, како и 
патни и други трошоци при упатување на пракса сог-
ласно со статутот на Универзитетот.  

Висината на месечните парични примања и патните 
и други трошоци од ставот 1 алинеи 3 и 4 на овој член, 
на предлог на министерот за одбрана ги определува 
Владата на Република Македонија, во висина на реал-
ните трошоци. 

  
Член 16 

 Посебните права и обврски на питомците и студен-
тите на Универзитетот се уредуваат со договор во сог-
ласност со Статутот на Универзитетот и правилник  за 
внатрешните односи и работењето на единиците на 
Универзитетот. 

 
Член 17 

За време на студиите, питомците што се школуваат 
за потребите на Министерството за одбрана и Армијата 
на Република Македонија носат униформи со пропи-
шани ознаки. 

Изгледот и материјалот на униформите и ознаките на 
униформите на питомците што се школуваат за потребите 
на Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија ги пропишува министерот за одбрана. 

  
Член 18 

Во текот на студиите питомците можат да повтору-
ваат само еднаш и во таа студиска година немаат право 
на интернатско сместување и права согласно со члено-
вите 15 и 16 од овој закон. 

 
Член 19 

Питомецот кој ќе заврши прв циклус на универзи-
тетски студии за потребите на Министерството за од-
брана, односно Армијата на Република Македонија, се 
произведува во чин потпоручник од соодветен род и се 
вработува во Министерството за одбрана во согласност 
со актот за систематизација на работните места во Ми-
нистерството за одбрана, односно актот за формација 
на Армијата на Република Македонија. 

  
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 20 

Средствата за финансирање на дејноста на Универ-
зитетот се обезбедуваат од Буџетот на Република Ма-
кедонија и од други извори определени со закон. 

Средствата за финансирање на дејноста на Универ-
зитетот за школувањето на кадри за потребите на Ми-
нистерството за одбрана и Армијата на Република Ма-
кедонија се обезбедуваат од Буџетот на Република Ма-
кедонија преку буџетот на Министерството за одбрана. 

 
V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  21 

За работните места на Универзитетот утврдени во ак-
тот за систематизација на работните места, од страна на 
ректорот на Универзитетот, во делот за Воената академи-
ја за копнена војска, Воздухопловната академија и Инсти-
тутот за командни и штабни функции и лидерство, прет-
ходна согласност дава министерот за одбрана. 

Прописите и општите акти што се однесуваат на пра-
вата, должностите и обврските на воените старешини на 
служба во постојаниот состав на Армијата на Република 
Македонија, соодветно се применуваат и на воените ста-
решини упатени на работа во Универзитетот. 

 
Член 22 

За платите, надоместоците на платите и другите 
примања на лица воени старешни избрани во наставно-
научни звања, кои се упатени на работа на Универзите-
тот, се применуваат одредбите од  Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија. 



 Стр. 6 - Бр. 120                                                                                   29 јуни 2016 
 

Член 23 
За доцент, вонреден и редовен професор по воените и 

воено-специјалистичките области (воени вештини) може да 
биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, 
кое има завршено високо образование од втор циклус на 
студии од соодветно научно поле и специјалистички струч-
ни студии за командни и штабни должности, признати ос-
тварувања кои се од особено значење за афирмација на вое-
ните и воено-техничките науки, во земјава и странство, ус-
пешно дејствување во соодветната воена област, како и 
способност за наставна работа. 

 
VI. НАДЗОР НАД УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 
Член 24 

Надзор над работата на Универзитетот вршат ми-
нистерството надлежно за работите на високото 
образование и Државниот просветен инспекторат. 

   
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Универзитетот ќе започне со работа во студиската 
2016/2017 година, по целосно спроведување на постапката 
за основање, утврдена со Законот за високото образование. 

 
Член 26 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 
Скопје, со денот на започнување со работа на Универ-
зитетот, ќе продолжи да работи како единица на Уни-
верзитетот - Воена академија за копнена војска „Гене-
рал Михаило Апостолски“ Скопје, со акредитираните 
студиски програми кои ги имала до денот на започну-
вање со работа на Универзитетот. 

  
Член 27 

Сенатот, ректорот и ректорската управа на Универ-
зитетот ќе се изберат согласно со Законот за високото 
образование во рок од 90 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Наставно-научниот совет, деканот и деканската уп-
рава на Воената академија „Генерал Михаило Апостол-
ски“ Скопје, со денот на започнување на работа на 
Универзитетот продолжуваат со работа како наставно-
научен совет, декан и деканска управа на Воената ака-
демија за копнена војска „Генерал Михаило Апостол-
ски“ Скопје, како единица на Универзитетот, до исте-
кот на времето за кое се избрани. 

 
Член 28 

Постојниот наставно-научен, наставен и соработ-
нички кадар и другите вработени во високообразовни-
от процес на Воената академија „Генерал Михаило 
Апостолски“ Скопје, со денот на започнувањето со ра-
бота на Универзитетот продолжуваат со работа на Вое-
ната академија за копнена војска „Генерал Михаило 
Апостолски“ Скопје, како единица на универзитетот, 
во наставно-научните, наставните и соработничките 
звања до истекот на времето за кое се избрани. 

 
Член 29 

Затекнатите питомци и студенти на Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, со денот на започ-
нување на работа на Универзитетот го продолжуваат об-
разованието на Воената академија за копнена војска „Гене-
рал Михаило Апостолски“ Скопје како единица на Универ-
зитетот, на студиските програми според кои ги започнале 
студиите. 

   
Член 30 

Објектите што ги користела Воената академија „Ге-
нерал Михаило Апостолски“ Скопје, со денот на започ-
нување на работа на Универзитетот, ги презема на ко-

ристење Универзитетот за потребите на Воената акаде-
мија за копнена војска „Генерал Михаило Апостол-
ски”, Воздухопловната академија „8-ми Септември” и 
Институтот за командни и штабни функции и лидер-
ство „Тодор Александров”. 

Опремата што ја користела Воената академија „Ге-
нерал Михаило Апостолски“ Скопје, како сопственост 
на Министерството за одбрана, која е нeопходна за ос-
твaрувањето на дејноста на Универзитетот, со денот на 
започнување на работа на Универзитетот, ги презема 
на користење Универзитетот за потребите на Воената 
академија за копнена војска „Генерал Михаило Апо-
столски”, Воздухопловната академија „8-ми Септем-
ври” и Институтот за командни и штабни функции и 
лидерство „Тодор Александров”. 

Средствата и документацијата што ги користела 
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 
Скопје, со денот на започнување на работа на Универ-
зитетот, ги презема Универзитетот за потребите на Во-
ената академија за копнена војска „Генерал Михаило 
Апостолски“ Скопје. 

 
Член 31 

Одредбите од членот 23 од овој закон ќе се приме-
нуваат шест години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

   
Член 32 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 33 

Со денот на започнување на работа на Универзите-
тот престанува да важи Законот за Воената академија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
83/2009). 

 
Член 34 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR THEMELIMIN E UNIVERSITETIT PËR 

MBROJTJE NACIONALE, SIGURI DHE 
 PAQE "DAMJAN GRUEV" NË SHKUP 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj themelohet Universiteti për mbrojtje 
nacionale, siguri dhe paqe "Damjan Gruev" - në Shkup (në 
tekstin e mëtejmë: Universiteti). 

Universiteti themelohet me këto njësi të arsimit të lartë 
në përbërje të tij:  

1. Akademia ushtarake për ushtri tokësore "Gjeneral 
Mihaill Apostollski"; 

2. Akademia e aviacionit "8 Shtatori"; 
3. Fakulteti për siguri "Nikolla Petrov Rusinski"; 
4. Fakulteti i mjekësisë "Dr. Hristo Tatarçev"; 
5. Fakulteti për studime paqesore dhe menaxhment të 

krizës "Pere Toshev"; 
6. Fakulteti Juridik "Pavell Shatev"; 
7. Instituti për funksione komanduese dhe të shtabit dhe 

lidership "Todor Aleksandrov"; 
8. Instituti për teknologji informatike dhe sajber siguri 

“23 Tetori”; 
9. Fakulteti Ekonomik “Boris Sarafov"; 
10. Fakulteti i Ndërtimtarisë “Metodija Shatorov 

Sharllo” dhe 
11. Fakulteti Arkitektonik “Metodija Andonov Çento”.  
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Neni 2 
Universiteti ka cilësi të personit juridik. 
Universiteti ka një llogari për punë të rregullt 

nëpërmjet të cilës disponon me mjete buxhetore, si dhe një 
ose më shumë llogari të veçanta nëpërmjet të cilave 
disponon me mjete të cilat i realizon nga aktivitete 
vetëfinancuese, nga donacione ose edhe nga burime tjera të 
përcaktuara me ligj. 

Selia e Universitetit është në Shkup. 
 

Neni 3 
Përgatitjet për fillim me punë të Universitetit do t'i 

kryejë komisioni amë. 
Anëtarët e komisionit amë i emëron Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë, në propozim të ministrit 
kompetent për punët e arsimit të lartë, në afat prej 15 ditësh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

  
Neni 4 

Dispozitat e Ligjit për arsimin e lartë, Ligjit për 
studime mjekësore dhe përsosje të vazhdueshme 
profesionale të doktorëve të mjekësisë, Ligjit për Kornizën 
nacionale të kualifikimeve dhe Ligjit për veprimtari 
shkencore-hulumtuese në mënyrë adekuate zbatohen edhe 
për Universitetin, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar 
ndryshe. 

 
II. VEPRIMTARIA E UNIVERSITETIT 

 
Neni 5 

Universiteti nëpërmjet njësive në përbërjen e vet do të 
kryejë veprimtari të arsimit të lartë dhe shkencore-
hulumtuese, në pajtim me Ligjin për arsimin e lartë. 

Universiteti nëpërmjet njësive në përbërjen e vet do të 
kryejë veprimtari të arsimit të lartë dhe aftësim profesional 
dhe përsosje të personave me cikël të parë të përfunduar të 
studimeve universitare për nevojat e Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë.  

Universiteti nëpërmjet njësive në përbërjen e vet mund 
të organizojë edhe programe të ndryshme të përsosjes 
kompetente përkatësisht profesionale.   

 
Neni 6 

Studimet në Universitet për marrje të arsimit nga cikli i 
parë i studimeve universitare për nevojat e Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, në 
mënyrë të obligueshme organizohen vetëm si studime të 
rregullta. 

 
Neni 7 

Cikli i dytë i studimeve universitare në njësitë në 
përbërje të Universitetit organizohen si studime 
universitare akademike dhe si studime profesionale 
specialistike. 

Studimet profesionale specialistike organizohen në 
kohëzgjatje deri në një vit. 

 
III. REGJISTRIMI I STUDIMEVE, KUSHTET PËR 

STUDIM, AFTËSIMI PROFESIONAL DHE PËRSOSJA 
DHE VENDOSJA NË KONVIKT 

 
Neni 8 

Kandidatët të cilët regjistrohen në Universitet marrin 
statusin e studentit, përveç kandidatëve të cilët regjistrohen 
për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë në Akademinë ushtarake për 
ushtri tokësore dhe Akademinë e aviacionit, të cilët kanë 
status të studentit-kadet (në tekstin e mëtejmë:  kadet). 

 
Neni 9 

Pranimi i kadetëve për regjistrim në Universitetin për 
Akademinë ushtarake për ushtri tokësore dhe Akademinë e 
aviacionit bëhet nëpërmjet konkursit publik, të shpallur nga 

Universiteti pas pëlqimit paraprak nga ministri i mbrojtjes 
për konkursin publik për Akademinë ushtarake për ushtri 
tokësore dhe Akademinë e aviacionit.  

 
Neni 10 

Numri i kadetëve arsimi i të cilëve financohet nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë caktohet me vendim 
të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, në propozim të 
ministrit të Mbrojtjes për kadetët në Akademinë ushtarake 
për ushtri tokësore dhe në Akademinë e aviacionit. 

  
Neni 11 

Në njësitë e Universitetit mund të regjistrohen kadetë të 
cilët i plotësojnë këto kushte të përgjithshme: 

- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, 
- të kenë dhënë maturë shtetërore, maturë ndërkombëtare 

ose provim të përfunduar pas arsimit të mesëm të përfunduar 
profesional me kohëzgjatje katërvjeçare, 

- të mos jenë më të moshuar se 21 vjet dhe  
- të jenë psikofizikisht të aftë.  
Krahas kushteve të përgjithshme nga paragrafi 1 i këtij 

neni, kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe kushtet e veçanta 
për pranim të përcaktuara me Statutin e Universitetit.  

Aftësinë psikofizike të kandidatëve nga paragrafi 1 
alineja 4 të këtij neni e përcakton komisioni i mjekëve i 
formuar nga ministri i Mbrojtjes nga radhët e mjekëve nga 
institucion i autorizuar shëndetësor. 

 
Neni 12 

Pranimi i kadetëve për aftësim profesional dhe përsosje 
për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë bëhet me konkurs publik të 
cilin e shpall Universiteti për nevojat e Akademisë 
ushtarake për ushtri tokësore dhe të Akademisë të 
aviacionit, me ç’rast do të mbahet llogari për përfaqësimin 
e drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive. 

Të drejtë të pjesëmarrjes në konkursin publik nga 
paragrafi 1 të këtij neni kanë personat të cilët janë pajisur 
me së paku cikël të parë studime universitare 
(katërvjeçare), nuk janë më të vjetër se 28 vjet dhe i 
plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 11 paragrafi 1 
alinetë 1 dhe 4 dhe paragrafi 2 të këtij ligji.  

Pas përfundimit të aftësimit profesional dhe përsosjes, 
kadeti për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë avancohet në gradë nëntoger 
nga shërbimi adekuat dhe punësohet në Ministrinë e 
Mbrojtjes, në pajtim me aktin për sistematizim të vendeve 
të punës në Ministrinë e Mbrojtjes, përkatësisht aktit për 
formacion të Armatës së Republikës së Maqedonisë. 

  
Neni 13 

Në Universitet mund të studiojnë edhe shtetas të huaj në 
mënyrë dhe kushte të përcaktuara në Ligjin për arsimin e lartë. 

Në Universitet mund të studiojnë edhe pjesëtarë të 
forcave të armatosura të shteteve të huaja në pajtim me ligj.  

Kushtet për pranim dhe shkollim të personave nga 
paragrafi 2 të këtij neni, më së afërmi rregullohen me 
statutin e Universitetit.  

 
Neni 14 

Kadetët të cilët janë të regjistruar për nevojat e 
Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së 
Maqedonisë gjatë studimeve, përkatësisht përsosjes, 
qëndrojnë në Universitet (vendosje në konvikt). 

  
Neni 15 

Gjatë kohës së studimeve kadetëve të cilët shkollohen 
për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë u sigurohet: 

- vendosje dhe ushqim, uniformë, veshje të brendshme 
dhe mbathje, libra shkollorë dhe sende tjera dhe mjete 
ndihmëse të nevojshme për studim, pa kompensim, 
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- sigurim shëndetësor dhe invalidor, nëse nuk u është 
siguruar sipas bazës tjetër, 

- të hyra mujore në para për përmbushjen e nevojave të 
domosdoshme personale dhe   

- shpenzime të rrugës për ardhje në Universitet dhe 
kthim në shtëpi në fillim dhe në fund të çdo viti studimor 
dhe gjatë pushimit të gjysmëvjetorit, si dhe shpenzime të 
rrugës dhe të tjera gjatë dërgimit në praktikë në pajtim me 
statutin e Universitetit.  

Lartësinë e të hyrave mujore në para dhe shpenzimeve 
të rrugës dhe të tjera nga paragrafi 1 alinetë 3 dhe 4 të këtij 
neni, në propozim të ministrit të Mbrojtjes i cakton Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë, në lartësi të shpenzimeve 
reale. 

  
Neni 16 

Të drejtat e veçanta dhe detyrimet e kadetëve dhe 
studentëve të Universitetit rregullohen me marrëveshje në 
pajtim me Statutin e Universitetit dhe rregulloren për 
marrëdhëniet e brendshme dhe punën e njësive të 
Universitetit.  

 
Neni 17 

Gjatë studimeve,  kadetët të cilët shkollohen për 
nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë mbajnë uniforma me shenja të 
përcaktuara. 

Pamjen dhe materialin e uniformave dhe shenjave të 
uniformave të kadetëve të cilët shkollohen për nevojat e 
Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së 
Maqedonisë i përcakton ministri i Mbrojtjes. 

  
Neni 18 

Gjatë studimeve kadetët mund të përsëritin vetëm 
njëherë edhe në atë vit të studimeve nuk kanë të drejtë në 
vendosje në konvikt dhe të drejta në pajtim me nenet 15 
dhe 16 të këtij ligji. 

 
Neni 19 

Kadeti i cili do të përfundojë cikël të parë të studimeve 
universitare për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes, 
përkatësisht Armatës së Republikës së Maqedonisë, 
avancohet në gradë nëntoger nga lloji adekuat dhe 
punësohet në Ministrinë e Mbrojtjes në pajtim me aktin për 
sistematizim të vendeve të punës në Ministrinë e Mbrojtjes, 
përkatësisht aktin për formacion të Armatës së Republikës 
së Maqedonisë. 
  

IV. FINANCIMI I UNIVERSITETIT 
 

Neni 20 
Mjetet për financim të veprimtarisë të Universitetit 

sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe 
nga burime tjera të caktuara me ligj. 

Mjetet për financim të veprimtarisë të Universitetit për 
shkollim të kuadrove për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes 
dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë nëpërmjet buxhetit të 
Ministrisë së Mbrojtjes. 

 
V. DISPOZITA TË VEÇANTA 

 
Neni 21 

Për vendet e punës në Universitet të përcaktuara me 
aktin për sistematizim të vendeve të punës, nga ana e 
rektorit të Universitetit, në pjesën për Akademinë 
ushtarake për ushtri tokësore, Akademinë e aviacionit dhe 
Institutin për funksione komanduese dhe të shtabit dhe 
lidership, pëlqim paraprak jep ministri i Mbrojtjes. 

Rregullat dhe aktet e përgjithshme të cilat kanë të bëjnë 
me të drejtat, detyrat dhe obligimet e eprorëve ushtarakë në 
shërbim në përbërjen e përhershme të Armatës së 

Republikës së Maqedonisë, në mënyrë adekuate zbatohen 
edhe për eprorët ushtarakë të dërguar në punë në 
Universitet. 

 
Neni 22 

Për rrogat, kompensimet e rrogave dhe të hyrat tjera të 
personave eprorë ushtarakë të zgjedhur në tituj mësimorë-
shkencorë, të cilët janë të dërguar në punë në Universitet, 
zbatohen dispozitat e Ligjit për shërbim në Armatën e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 23 

Për docent, profesor inordinar dhe ordinar për sfera 
ushtarake dhe ushtarake-specialistike (shkathtësi 
ushtarake) mund të zgjidhet edhe personi pa shkallë 
shkencore doktor i shkencave, i cili ka përfunduar arsim të 
lartë nga cikli i dytë i studimeve nga fusha adekuate 
shkencore dhe studime profesionale specialistike për detyra 
komanduese dhe të shtabit, arritje të pranuara të cilat janë 
me rëndësi të veçantë për afirmimin e shkencave ushtarake 
dhe ushtarake-teknike, në vend dhe jashtë vendit, veprim të 
suksesshëm në sferën adekuate ushtarake, si dhe aftësi për 
punë mësimore. 

 
VI. MBIKËQYRJA E UNIVERSITETIT 

 
Neni 24 

Mbikëqyrje të punës së Universitetit kryejnë ministria 
kompetente për punët e arsimit të lartë dhe Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit. 

 
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 25 
Universiteti do të fillojë me punë në vitin studimor 

2016/2017, pas zbatimit të plotë të procedurës për 
themelim, të përcaktuar me Ligjin për arsim të lartë. 

 
Neni 26 

Akademia ushtarake "Gjeneral Mihaillo Apostollski" 
Shkup, me ditën e fillimit me punë të Universitetit, do të 
vazhdojë të punojë si njësi e Universitetit - Akademia 
ushtarake për ushtri tokësore "Gjeneral Mihaillo 
Apostollski" Shkup, me programe të akredituara studimore 
të cilat i ka pasur deri në ditën e fillimit me punë të 
Universitetit. 

  
Neni 27 

Senati, rektori dhe administrata e rektorit e 
Universitetit do të zgjidhen në pajtim me Ligjin për arsimin 
e lartë në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

Këshilli mësimor-shkencor, dekani dhe administrata e 
dekanit të Akademisë ushtarake "Gjeneral Mihaillo 
Apostollski" Shkup, me ditën e fillimit me punë të 
Universitetit vazhdojnë me punë si këshill mësimor-
shkencor, dekan dhe administratë e dekanit të Akademisë 
ushtarake për ushtri tokësore, "Gjeneral Mihaillo 
Apostollski" Shkup, si njësi e Universitetit, deri në 
skadimin e kohës për të cilën janë zgjedhur. 

 
Neni 28 

Kuadri ekzistues mësimor-shkencor, mësimor dhe 
bashkëpunëtor dhe të punësuarit të tjerë në procesin arsimit 
të lartë në Akademinë ushtarake "Gjeneral Mihaill 
Apostollski" Shkup, me ditën e fillimit me punë të 
Universitetit vazhdojnë me punë në Akademinë ushtarake 
për ushtri tokësore "Gjeneral Mihaill Apostollski" Shkup, 
si njësi e universitetit, në titujt mësimorë-shkencorë, 
mësimorë dhe bashkëpunëtorë deri në skadimin e kohës 
për të cilën janë zgjedhur. 
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Neni 29 
Kadetët dhe studentët e gjetur në Akademinë ushtarake 

"Gjeneral Mihaill Apostollski" Shkup, me ditën e fillimit 
me punë të Universitetit e vazhdojnë arsimin në 
Akademinë ushtarake për ushtri tokësore "Gjeneral Mihaill 
Apostollski" Shkup si njësi e Universitetit, në programet 
studimore në të cilat i kanë filluar studimet.  

   
Neni 30 

Objektet të cilat i ka shfrytëzuar Akademia ushtarake 
"Gjeneral Mihaillo Apostollski" Shkup, me ditën e fillimit 
me punë të Universitetit, i merr në shfrytëzim Universiteti 
për nevojat e Akademisë ushtarake për ushtri tokësore 
"Gjeneral Mihaill Apostollski", Akademisë së aviacionit “8 
Shtatori” dhe Institutit për funksione komanduese dhe të 
shtabit dhe lidership “Todor Aleksandrov”. 

Pajisjen të cilën e ka shfrytëzuar Akademia ushtarake 
"Gjeneral Mihaillo Apostollski" Shkup, si pronë e Ministrisë 
së Mbrojtjes, e cila është e domosdoshme për realizimin e 
veprimtarisë të Universitetit, me ditën e fillimit me punë të 
Universitetit, i merr në shfrytëzim Universiteti për nevojat e 
Akademisë ushtarake për ushtri tokësore "Gjeneral Mihaill 
Apostollski", Akademisë së aviacionit “8 Shtatori” dhe 
Institutit për funksione komanduese dhe të shtabit dhe 
lidership “Todor Aleksandrov”. 

Mjetet dhe dokumentacionin që i ka shfrytëzuar 
Akademia ushtarake "Gjeneral Mihaillo Apostollski" 
Shkup, me ditën e fillimit me punë të Universitetit, i merr 
Universiteti për nevojat e Akademisë ushtarake për ushtri 
tokësore "Gjeneral Mihaillo Apostollski" Shkup. 

 
Neni 31 

Dispozitat nga nenin 23 i këtij ligji do të zbatohen 
gjashtë vite nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

   
Neni 32 

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

 
Neni 33 

Në ditën e fillimit me punë të Universitetit shfuqizohet 
Ligji për Akademinë ushtarake "(Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 83/2009). 

 
Neni 34 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2929. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за основање на Универзитет во Тетово, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година. 
 

      Бр. 08-3004/1                             Претседател 
28 јуни  2016 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Во Законот за основање на Универзитет во Тетово 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
8/2004, 81/2008 и 226/15), во членот 1 алинеја 11 сврз-
никот „и” се заменува со запирка. 

Во алинејата 12 точката на крајот се заменува со 
сврзникот „и” и се додава алинеја 13, која гласи: 

„- Факултет за применети науки”. 
Член 2 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за основање на Државен универзитет во Тетово 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
226/15) членовите 5 и 6 се бришат. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR THEMELIM TË UNIVERSITETIT NË TETOVË  

 
Neni 1 

Në Ligjin për themelim të Universitetit në Tetovë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
8/2004, 81/2008 dhe 226/15),  në nenin 1 në alinenë 11 
lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.   

Në alinenë 12 pika në fund zëvendësohet me lidhëzën 
“dhe” dhe shtohet alineja 13, si vijon: 

“-  Fakulteti për shkenca të zbatuara”. 
 

Neni 2 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

themelim të Universitetit Shtetëror në Tetovë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 226/15) nenet 
5 dhe 6 shlyhen. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.    

__________ 
2930. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
високото образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година. 

 
     Бр. 08-3003/1                              Претседател 
28 јуни  2016 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија” број 35/2008, 
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 
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51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), во членот 2-а збо-
ровите: „воена академија” се заменуваат со зборовите: 
„универзитет од областа на одбраната и безбедноста”. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN  

E LARTË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsimin e lartë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008, 
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 
15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 
145/15, 154/15 dhe 30/16) në nenin 2-a fjalët: "akademi 
ushtarake" zëvendësohen me fjalët: "universitet nga sfera e 
mbrojtjes dhe sigurisë”.  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2931. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 јуни 2016 година. 
  

Бр. 08-3025/1  Претседател 
29 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И  ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за дополнување на Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” број 67/15), во членот 4 точка-
та на крајот од реченицата се заменува со сврзникот 
„и“ и се додаваат зборовите: „Законот за изменување и 
дополнување на Законот за вработувањето и осигуру-
вање во случај на невработеност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 119/16)“. 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në  Ligjin për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional 

dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 67/15), në nenin 4 pika në fund të 
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohen fjalët: 
"Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim 
dhe sigurim në rast të papunësisë  ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 119/16)“. 

 
Neni 2 

 Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
te Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës se Maqedonisë".  

__________ 
2932. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравственото осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јуни 2016 година. 

  
Бр. 08-3026/1  Претседател 

29 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за дополнување на Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 61/15), во членот 3 точката на крајот 
од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се дода-
ваат зборовите: „Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за вработувањето и осигурување во слу-
чај на невработеност („Службен весник на Република 
Македонија“ број 119/16)“. 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно - правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за здравственото осигурување. 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR 

 
Neni 1 

Në Ligjin për plotësimin e Ligjit për sigurim 
shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 61/15), në nenin 3 pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohen fjalët: "Ligjin 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim dhe 
sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 119/16)“. 

 
Neni 2 

 Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për sigurim shëndetësor. 

 
Neni 3 

 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2933. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

НАБАВКИ 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за јавните набавки, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година. 

  
Бр. 08-3010/1  Претседател 

28 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

НАБАВКИ 
 

Член 1 
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на 

Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 
53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 
180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), во членот 8 по алинејата 
5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 

„- се адвокатски услуги,“. 
 

Член 2 
По членот 10-а се додава нов член 10-б, кој гласи: 
 

„Член 10-б 
Овој закон не се применува на договорите што ги 

склучува договорниот орган согласно со членот 29 од 
Законот за меѓуопштинска соработка.“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME 

PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007, 130/2008, 
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 
180/14, 78/15, 192/15 dhe 27/16), në nenin 8 pas alinesë 5 
shtohet aline e re 6, si vijon:  

- janë shërbime të avokatit,". 
 

Neni 2 
Pas nenit 10-a shtohet nen i ri 10-b, si vijon:  
 

"Neni 10-b 
Ky ligj nuk zbatohet në marrëveshjet që i lidh organi 

kontraktues në pajtim me nenin 29 të Ligjit për 
bashkëpunim ndërkomunal.". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2934. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ  
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за земјоделство и рурален развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2016 година. 

  
Бр. 08-3012/1   Претседател 

28 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

 
Член 1 

(1) Во Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 
73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), во членот 31 став 
(4) точката на крајот од реченицата се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „а по започнување на 
откупот на секој седми ден се истакнуваат минимални-
те цени по земјоделски производ и/или класа според 
кои ќе се врши откупот наредните седум дена.“ 

(2)  Во ставот (5) по зборовите: „останатите коли-
чини“ се додаваат зборовите: „по цени истакнати сог-
ласно со ставот (4) на овој член или по повисоки цени“. 
 

Член 2 
Во членот 39 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„Исплатата на средствата за реализација на догово-

рите за набавка на пченица од ставот (3) на овој член се 
врши од страна на Агенцијата за стоковни резерви во 
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висина на пазарната цена на пченицата од членот 40 
став (3) од овој закон со средства обезбедени од Буџе-
тот на Република Македонија.“. 

 
Член 3 

Во членот 40 став (2) по зборот „сезона“ се додава-
ат зборовите: „зголемени до 25%“. 
 

Член 4 
Во членот 43 ставот (3) се менува и гласи: 
„Против решението од ставот (1) на овој член не е 

дозволена жалба и истото е конечно во управна поста-
пка.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Против решението од ставот (1) на овој член 

може да се поведе управен спор. Поведувањето на уп-
равен спор не го одлага извршувањето на решението.“. 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 5 
Започнатите постапки по поднесени жалби до денот 

на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат сог-
ласно со законот по кој биле започнати. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 
 

Neni 1 
(1) Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 
126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 
154/15, 11/16 dhe 53/16) në nenin 31 paragrafi (4) pika në 
fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohet fjalët: 
"kurse pas fillimit të grumbullimit në çdo ditë të shtatë 
theksohen çmimet minimale për prodhim bujqësor dhe/ose 
klasë sipas të të cilave do të kryhet grumbullimi shtatë ditët 
e ardhshme." 

(2) Në paragrafin (5) pas fjalëve: "sasi tjera" shtohen 
fjalët: "sipas çmimeve të theksuara në pajtim me paragrafin 
(4) të këtij neni ose me çmime më të larta". 

 
Neni 2 

Në nenin 39 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon: 

"Pagimi i mjeteve për realizimin e marrëveshjeve për 
furnizim të grurit nga paragrafi (3) të këtij neni kryhet nga 
ana e Agjencisë së Rezervave të Mallrave në lartësi të 
çmimit të tregut të grurit nga neni 40 paragrafi (3) të këtij 
ligji me mjete të siguruara nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë.". 

 
Neni 3 

Në nenin 40 paragrafi (2) pas fjalës "sezonë" shtohen 
fjalët: "të rritura deri 25%". 

 
Neni 4 

Në nenin 43 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni nuk 

është lejuar ankesë dhe e njëjta është e prerë në procedurë 
administrative.". 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni 

mund të ngrihet procedurë administrative. Ngritja e 
procedurës administrative nuk e prolongon zbatimin e 
aktvendimit.". 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 

Neni 5 
Procedurat e filluara për ankesat e parashtruara deri në 

ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen në pajtim 
me ligjin sipas të cilit kanë filluar. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2935. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

полиција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 јуни 2016 година. 
  

Бр. 08-3023/1   Претседател 
29 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за полиција („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 114/2006, 6/2009, 145/12, 
41/14, 33/15, 31/16 и 106/16), членот 17 се менува и 
гласи: 

„За вршење на полициски работи за кои е потребен 
висок степен на специјализација како и потреба од 
ефективно и економично извршување на одредени спе-
цифични и сложени задачи за целата територија на Ре-
публика Македонија, за потребите на секторите за 
внатрешни работи и регионалните центри за гранични 
работи, во рамките на Бирото за јавна безбедност се 
формираат организациски единици во кои се извршу-
ваат работите од областа на криминалистичката поли-
ција, униформираната полиција, граничната полиција, 
специјалните полициски операции, како и други рабо-
ти утврдени со закон.“. 

 
Член 2 

Во членот 18 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: 

„(1) Во Бирото за јавна безбедност, како дел од кри-
миналистичката полиција функционира организациска 
единица за сузбивање на организиран криминал, над-
лежна за спречување и откривање на:“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR POLICI 

 
Neni 1 

Në Ligjin për polici ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 114/2006, 6/2009, 145/12, 41/14, 
33/15, 31/16 dhe 106/16), neni 17 ndryshohet si vijon: 
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"Për kryerjen e punëve të policisë për të cilat nevojitet 
shkallë e lartë e specializimit si dhe nevoja për kryerje 
efektive dhe ekonomike të detyrave të caktuara specifike 
dhe të ndërlikuara për tërë territorin e Republikës së 
Maqedonisë, për nevojat e sektorëve të punëve të 
brendshme dhe qendrave rajonale për punë kufitare, në 
kuadër të Byrosë për Siguri Publike formohen njësi 
organizative në të cilat kryhen punët nga sfera e policisë 
kriminalistike, policisë në uniformë, policisë kufitare, 
operacione të specializuara policore, si dhe punë të tjera të 
përcaktuara me ligj.". 

 
Neni 2 

Në nenin 18 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: 

"(1) Në Byronë për Siguri Publike, si pjesë e policisë 
kriminalistike funksionon njësi organizative për mposhtjen 
e krimit të organizuar, kompetente për pengimin dhe 
zbulimin e:".   

     
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".   

__________ 
2936. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за внатрешни работи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јуни 2016 година. 

  
Бр. 08-3024/1   Претседател 

29 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи („Службен весник 

на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15 и 
5/16), во членот 47 став (1) во категорија „Б-РАКО-
ВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со 
надлежност на цела територија на Република Македо-
нија“ во ниво Б1, во колона „Вид на работно место“ 
алинеја 4 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 49 став (1) алинеја 1 се брише. 
 

Член 3 
Членот 50 се менува и гласи: 
„Организацијата и работата на Министерството во 

која се инкорпорирани актите на Бирото и Управата се 
утврдуваат со Уредба донесена од Владата на Републи-
ка Македонија.“. 

 
Член 4 

Во членот 51 став (1) се менува и гласи: 

„(1) Актот за систематизација на работните места 
во Министерството, во кој се инкорпорирани актите на 
Бирото и Управата го донесува министерот со претход-
на согласност од Владата на Република Македонија.“. 

Во ставот (2) зборот „актите“ се заменува со зборот 
„актот“. 

 
Член 5 

Членот 52 се брише. 
     

Член 6 
Во членот 126 алинеја 7 точката на крајот на рече-

ницата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова 
алинеја 8, која гласи: 

„ -ги има завршено обуките утврдени за работното 
место на кое се унапредува.“. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PUNË TË BRENDSHME 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punë të brendshme (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 42/14, 116/14, 33/15 
dhe 5/16), në nenin 47 paragrafi (1) në kategorinë “B-
PUNËTORË UDHËHEQËS në njësi organizative me 
kompetencë në gjithë territorin e Republikës së 
Maqedonisë” në nivel B1, në kolonën “Lloji i vendit të 
punës” alineja 4 shlyhet. 

 
Neni 2 

Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 1 shlyhet. 
 

Neni 3 
Neni 50 ndryshohet si vijon: 
“Organizimi dhe puna e Ministrisë në të cilën janë 

inkorporuar aktet e Byrosë dhe Drejtorisë përcaktohen me 
Dekret të miratuar nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë.”.  

 
Neni 4 

Në nenin 51 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“(1) Aktin për sistematizim të vendeve të punës së 

Ministri, në të cilin janë inkorporuar aktet e Byrosë dhe 
Drejtorisë e miraton ministri me pëlqim paraprak nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”.  

Në paragrafin (2) fjala “aktet” zëvendësohet me fjalën 
“akti”. 

 
Neni 5 

Neni 52 shlyhet. 
     

Neni 6 
Në nenin 126 alineja 7 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet alineja e re 8, 
si vijon: 

“-i ka mbaruar trajnimet e përcaktuara për vendin e 
punës në të cilin avancohet.”. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

__________ 
2937. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за минерални суровини, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јуни 2016 година. 

  
Бр. 08-3027/1   Претседател 

29 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Законот за минерални суровини („Службен вес-

ник на Република Македонија” број 136/12, 25/13, 
93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 53/16) нас-
ловот на членот 17-а и членот 17-а се менуваат и гла-
сат:  

 
„Член 17-а 

Постапка за доделување на концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања по истекот на  

рокот од договорот за концесија 
 
(1) Доколку е доделена концесија за вршење на де-

тални геолошки истражувања во рок пократок од рокот 
утврден во членот 12 од овој закон и за која имателот 
на концесијата во рок од 120 дена по истекот на конце-
сијата за детални геолошки истражувања до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини доставил извештај 
со кој се потврдува дека деталните геолошки истражу-
вањата не се во целост завршени, имателот на концеси-
јата за вршење на детални геолошки истражувања мо-
же да поднесе барање за доделување на концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на ист 
простор и за ист вид на минерални суровини за кои е 
доставен извештајот. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 
до органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини во 
рок не подолг од една година од денот на истекот на 
концесијата за вршење на детални геолошки истражу-
вања. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член се при-
ложува:  

- топографска карта во размер 1:25.000 или 1:50.000 
на која се нанесени координатите на граничните точки 
на локацијата за која се бара вршење на детални гео-
лошки истражувања и 

- извештај со кој се потврдува дека деталните гео-
лошки истражува не се во целост завршени. 

(4) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини во 
рок од осум дена сметано од денот на приемот на бара-
њето од ставот (1) на овој член со решение ќе го одбие 
истото, ако: 

- барателот не ја приложи документацијата од ста-
вот (3) на овој член и 

- на просторот за кој е поднесено барањето за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
е веќе доделена дозвола за детални геолошки истражу-
вања или концесија за детални геолошки истражувања 
или експлоатација на минерални суровини. 

(5) Против решението од ставот (4) на овој член во 
рок од 15 дена може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен. 

(6) По доставување на барањето од ставот (1) на 
овој член органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суро-
вини во рок од 30 дена од доставеното барање врши 
увид на самото место и составува записник од изврше-
ниот увид. 

(7) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини во 
рок од 30 дена од денот на извршениот увид на самото 
место до концедентот доставува образложен предлог и 
одлука за доделување на концесија за детални геолош-
ки истражувања. 

(8)  По разгледување на образложениот предлог од 
ставот (7) на овој член, Владата донесува одлука за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања. 

(9) Врз основа на одлуката од ставот (8) на овој 
член, концедентот и концесионерот склучуваат дого-
вор за концесија за детални геолошки истражувања. 

(10) Концесијата за детални геолошки истражувања 
од ставот (8) на овој член се доделува за преостанатиот 
период од крајниот рок утврден во членот 12 од овој 
закон сметано од денот на потпишувањето на догово-
рот од ставот (9) на овој член. 

(11) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на минералните суровини. 

(12) Концесионерот кој го склучил договорот од ставот 
(9) на овој член е должен да плаќа годишен надоместок сог-
ласно со членот 75 од овој закон за преостанатиот период 
од крајниот рок утврден во член 12 од овој закон.”. 

 
Член 2 

(1) Започнатите постапки по барање за доделување на 
концесија за вршење на детални геолошки истражувања по 
истекот на рокот од договорот за концесија за детални гео-
лошки истражувања согласно со Законот за минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија” број 
136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 
53/16), а за кои е доделена концесија за детални геолошки 
истражувања со или без можност за продолжување на 
концесијата за вршење на детални геолошки истражувања, 
ќе завршат согласно со овој закон. 

(2) Oрганот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на минералните суровини во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе изврши увид на самото место по започнатите 
постапки од ставот (1) на овој член. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR LËNDË TË PARA MINERALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lëndë të para minerale ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 136/12, 25/13, 93/13, 
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 53/16) titulli i 
nenit 17-a dhe neni 17-a ndryshohen si vijojnë:   

 
"Neni 17-a 

Procedura për ndarjen e koncesionit për kryerjen e 
kërkimeve të detajuara gjeologjike pas skadimit të 

afatit nga marrëveshja për koncesion 
 
(1) Nëse është ndarë koncesion për kryerjen e 

kërkimeve të detajuara gjeologjike në afat më të shkurtër se 
afati i përcaktuar në nenin 12 të këtij ligji dhe për të cilën 
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pronari i koncesionit në afat prej 120 ditësh pas skadimit të 
koncesionit për kërkimet e hollësishme gjeologjike tek 
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga sfera e lëndëve të para minerale ka dorëzuar 
raport me të cilin vërtetohet se kërkimet e hollësishme 
gjeologjike nuk kanë përfunduar në tërësi, pronari i 
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike mund të parashtrojë kërkesë për ndarjen e 
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike në hapësirën e njëjtë dhe për llojin e njëjtë të 
lëndëve të para minerale për të cilën është dorëzuar raporti.  

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni parashtrohet 
tek organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në 
afat jo më të gjatë se një vit nga dita e skadimit të 
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike.  

(3) Kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni i 
bashkëngjitet:   

- harta topografike në përmasa 1:25.000 apo 1:50.000 
ku janë paraqitur koordinatat e pikave kufitare të lokacionit 
për të cilin kërkohet kryerja e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike dhe 

- raporti me të cilin vërtetohet se kërkimet e 
hollësishme gjeologjike nuk janë përfunduar në tërësi.  

(4) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në 
afat prej tetë ditësh duke llogaritur nga dita e pranimit të 
kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni me aktvendim do ta 
refuzojë atë, nëse: 

- kërkuesi nuk e bashkëngjit dokumentacionin nga 
paragrafi (3) i këtij neni dhe 

- në hapësirën për të cilën është parashtruar kërkesa për 
ndarjen e koncesionit për kërkimet e hollësishme 
gjeologjike tanimë është ndarë leja për kërkimet e 
hollësishme gjeologjike apo koncesion për kërkimet e 
hollësishme gjeologjike apo eksploatim të lëndëve të para 
minerale.  

(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) i këtij neni në 
afat prej 15 ditësh mund të parashtrohet ankesë te 
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë.  

(6) Pas dorëzimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij 
neni organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në 
afat prej 30 ditësh nga kërkesa e dorëzuar kryen këqyrje 
aty për aty dhe harton procesverbal nga inspektimi i kryer.  

(7) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në 
afat prej 30 ditësh nga dita e këqyrjes së kryer aty për aty te 
koncedenti dorëzon propozim të arsyetuar dhe vendim për 
ndarjen e koncesionit për kërkimet e hollësishme 
gjeologjike.   

(8) Pas shqyrtimit të propozimit të arsyetuar nga 
paragrafi (7) i këtij neni, Qeveria miraton vendim për 
ndarjen e koncesionit për kërkimet e hollësishme 
gjeologjike.  

(9) Në bazë të vendimit nga paragrafi (8) i këtij neni, 
koncedenti dhe koncesionari lidhin marrëveshje për 
koncesion për kërkimet e hollësishme gjeologjike.  

(10) Koncesioni për kërkimet e hollësishme gjeologjike 
nga paragrafi (8) i këtij neni ndahet për periudhën e mbetur 
nga afati i fundit i përcaktuar në nenin 12 të këtij ligji duke 
llogaritur nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes nga 
paragrafi (9) i këtij neni.  

(11) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(1) i këtij neni i përcakton ministri i cili udhëheq me 
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.  

(12) Koncesionari i cili e ka lidhur marrëveshjen nga 
paragrafi (9) i këtij neni ka për detyrë të paguajë 
kompensim vjetor në pajtim me nenin 75 të këtij ligji për 
periudhën e mbetur nga afati i fundit i përcaktuar në nenin 
12 të këtij ligji.". 

 
Neni 2 

(1) Procedurat e filluara me kërkesë për ndarjen e 
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike pas skadimit të afatit nga marrëveshja për 
koncesion për kërkimet e hollësishme gjeologjike në pajtim 
me Ligjin për lëndë të para minerale ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 136/12, 25/13, 93/13, 
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 53/16) e për të 
cilat është ndarë koncesioni për kërkimet e hollësishme 
gjeologjike me apo pa mundësi për vazhdimin e 
koncesionit për kryerjen e kërkimeve të detajuara 
gjeologjike, do të përfundojnë në pajtim me këtë ligj.  

(2) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale në 
afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do 
të kryejë këqyrje aty për aty pas procedurave të filluara nga 
paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
2938. 

Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во 
врска со членот 6 алинеја 5, и членовите 15 и 32 став 
(1) од Законот за Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" број 150/2007 и 100/2011), претседателот 
на Собранието на Република Македонија на 27 јуни 
2016 година распиша  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВ-
НИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1.Собранието на Република Македонија ќе врши из-

бор на еден член на  Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија, од редот на припадниците на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-
донија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник на Република Маке-
донија" до Собранието на Република Македонија да 
поднесат пријава, лична биографија и документи, во 
оригинал или копии заверени на нотар, со кои ќе дока-
жат дека се универзитетски професори по право, адво-
кати и други истакнати правници.  

3. Овој оглас ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците "Дневник", 
"Вечер" и "Лајм". 

 
Бр. 08- 2974/1 Претседател 

27 јуни 2016 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 120                                                                                   29 јуни 2016 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2939. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА, 
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА, 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ,  
МОНГОЛИЈА И КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД 

 
I 

Г. Илија Исајловски се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Народна Република Кина, Демократска 
Народна Република Кореја, Социјалистичка Република 
Виетнам, Монголија и Кралството Тајланд, со седиште 
во Пекинг. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 48 Претседател 

28 јуни 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2940. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-
ТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТ-
СКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2017 ГОДИНА 

     
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-
врдување на критериумите за распределба на блок до-
тациите за  јавните установи за деца - детски градинки 
по општини за 2017 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2017 
година во Раздел 15001- Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Прене-
сување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансира-
ње за дејноста згрижување и воспитание на деца - оп-
штински јавни установи за деца - детски градинки. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- основна сума по дете за престој на дете во општин-
ска јавна установа за деца – детска градинка со вкалкули-
рани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од оста-

натите општински јавни установи за деца – детски гра-
динки каде што периодот на греење значително е подолг 
од периодот на греење во останатите општини; 

- број на деца во општинска јавна установа за деца 
– детска градинка според фактичкиот број на деца и ис-
користеноста на проектираниот капацитет на општин-
ската јавна установа за деца - детска градинка; 

- број на вработени во општинска јавна установа за 
деца - детска градинка. 

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

БД заштита на децата = OС  х Коефициент 
OС  = Т  х  Бр 
- БД заштита на деца – претставува блок дотација за 

дејноста згрижување и воспитание на деца во општин-
ските јавни установи за деца – детски градинки, по оп-
штина; 

- OС  – претставува основна сума по дете годишно 
за дејноста згрижување и воспитание на деца во оп-
штинските јавни установи за деца – детски градинки, 
по општина; 

- Т – претставува трошок по дете годишно за деј-
носта згрижување и воспитание на деца во општински-
те јавни установи за деца - детски градинки; 

- Бр – број на деца во општински јавни установи за 
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца 
и искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца - детски градинки, 
по општина; 

- Коефициент – претставува коефициент според бројот 
на вработени и искористен капацитет на општинските јав-
ни установи за деца-детски градинки, по општина. 

 
Член 5 

Средствата за блок  дотации за општинските јавни 
установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во градот Скопје каде што е 
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-
кедонија преку Министерството за труд и социјална 
политика, месечно или во динамика договорена со Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-4792/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2941. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 го-
дина донeсе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Радовиш се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија со вкупна површина од 
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4998м2 кое претставува КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 4847м2 гиз, КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 17м2 зпз1, КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 52м2 зпз1, КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 12м2 зпз2, КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 44м2 зпз2, КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 11м2 зпз3 и КП бр. 2288/1 КО Радовиш со 
површина од 15м2 зпз3, евидентирано во Имотен лист 
бр.8888, согласно Извод од детален урбанистички 
план, донесен со Одлука на Собрание на Општина Ра-
довиш бр. 07-9241/1 од 5.10.2004 година за Г.П. УМ.4.1 
со намена на градба услужни дејности – пазар. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1128/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2942. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16 и 53/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – БЕН-
ТОНИТСКА ГЛИНА И КВАРЦ НА ЗАШТИТНОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ 
ЛИЦА ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАС-
ТАПНИШТВО И ОСТАНАТИ УСЛУГИ УНИВЕР-
ЗАЛ-С  ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „РАНКОВЦЕ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 
1. На Заштитното друштво за вработување на инва-

лидни лица за трговија на големо и мало застапништво 
и останати услуги УНИВЕРЗАЛ - С  ДОО увоз - извоз 
Крива Паланка се доделува концесија за експлоатација 
на минералната суровина – бентонитска глина и кварц 
на локалитетот „Ранковце“, општина Ранковце, со пов-
ршина на простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран 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 7592475 4671600 
Т-2 7593080 4671640 
Т-3 7593080 4671220 
Т-4 7592640 4671200 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.216700 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни 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 До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-2005/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2943. 
Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16 и 53/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БА-
КАР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ БОРОВ ДОЛ 
ДООЕЛ РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БОРОВ 
ДОЛ“, ОПШТИНА КОНЧЕ И ОПШТИНА ШТИП 

 
1.  На Друштвото за производство, трговија и услу-

ги увоз-извоз БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – бакар на локалитетот „Боров Дол“, општина Конче 
и општина Штип, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7610353 4606050 
Т-2 7610447 4607463 
Т-3 7611327 4607756 
Т-4 7612000 4608500 
Т-5 7613000 4608500 
Т-6 7613000 4606900 
Т-7 7612266 4606538 
Т-8 7611973 4606051 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
4.723771 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни 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. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

     
Бр. 42-2753/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2944. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката – Скопје се да-
ва на трајно користење, без надоместок, недвижна 
ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ 
во Скопје, на КП бр. 9508/6, КО Центар 1, запишан во 
Имотен лист бр. 107551, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Г, со внатрешна површина од 3 518  м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, влез 
1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда КГП, со внатрешна површина од 5 974  м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 23   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 28  м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 28   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 27   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 3, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 33   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 1, број 4, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 16   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 4   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 28   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Г, со внатрешна површина од 3 628   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 70   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 76   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, влез 
1, кат ПО 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда КГП, со внатрешна површина од 4 889   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО2, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 99  м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 2 , намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 70   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 28   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 4   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 3, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 4   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 3, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 55   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 3, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 70   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 4, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 76   м2, 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 4, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 28   м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Е 5, 
влез 1, кат ПО 2, број 5, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 33   м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4677/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2945. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), 
Владата на Република Македонија, во својство на Соб-
рание на акционерското друштво, на седницата, одржа-
на на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА  
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВА-
ЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ,  ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2015 ДО 
31.12.2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 
Акционерското друштво за приредување игри на среќа, 
во државна сопственост,  Државна лотарија на Македо-
нија АД – Скопје, за периодот од 1.1.2015 до 
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31.12.2015 година, усвоена со Одлука бр.02-707/4 од 
4.3.2016 на Управниот одбор на ова акционерско друш-
тво, на седницата, одржана на 4.3.2016 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4678/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2946. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на акционерското друштво, на седницата одржана на 
24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА, ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ,  ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕ-
ДОНИЈА АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2015  

ДО 31.12.2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа, во државна сопственост, Државна лотарија 
на Македонија АД - Скопје за периодот од 1.1.2015 до 
31.12.2015 година, усвоен со Одлука бр.02-707/6 од 
4.3.2016 година на Управниот одбор на ова акционерско 
друштво, на седницата одржана на 4.3.2016 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4678/2 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2947. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговскитe друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 
61/2016), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционерското друштво, на седни-
цата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИTЕ ИЗВЕШТАИ 
И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШ-
ТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА, ВО ДРЖАВНА СОП-
СТВЕНОСТ, ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА, АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2015   

ДО 31.12.2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат финансиските извеш-

таи и консолидираните финансиски извештаи на Акци-
онерското друштво за приредување игри на среќа, во 
државна сопственост,  Државна лотарија на Македони-

ја АД – Скопје, за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 
година, усвоени со Одлука бр.02-1492/3 од 12.5.2016 
година на Управниот одбор на ова акционерско друш-
тво, на седницата одржана на 12.5.2016  година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4678/3 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2948. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.6.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се  запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат  на КП бр. 8134 во КО 
Прилеп на ул. „Велко Влаховиќ “ бр.1, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1, 
влез 1, кат 2, број 17, намена  на  посебен дел од зграда 
СТ, со  внатрешна површина од 36 м2, 

- зграда 1,намена на зграда и друг објект А 2-1, влез 
1, кат 2, број 17, намена  на  посебен дел од зграда ПП, 
со  внатрешна површина од 5 м2 и 

- зграда 1,намена на зграда и друг објект А 2-1,влез 
1, кат су, број 17, намена  на  посебен дел од зграда П, 
со  внатрешна површина од 4  м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-4694/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2949. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА - ФЕСТИВАЛ „ОХРИДСКО 
ЛЕТО“ - ОХРИД 

 
Член  1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и престанува  користењето на движна 
ствар-моторно возило со следните карактеристики: 
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Патничко моторно возило  
-  марка CITROEN 
- тип   XSARA-1.9D 
- број на шасија VF7N1WJYB73088536,  
- тип на мотор 10DXCL 
- број на мотор 6011489 
- регистарска ознака SK-0630 AC 
- година на производство  2001 година 
- сила на моторот  51 kw 
- работна зафатнина на моторот  1868  см3 
- боја на каросеријата- металик зелена / 38. 
              

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надоместок на Националната ус-
танова Фестивал „Охридско лето“ - Охрид. 

         
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на  Националната установа – 
Фестивал „Охридско лето“ - Охрид, 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 де-

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

 
Бр. 42-4712/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2950. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње 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 седни-
цата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-
ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – 

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничкото моторно 
возило марка Пмв Пежо, година на производство 2003, 
сила на моторот 80 kw, работна зафатнина, 1587, боја 
9M црна, број на шасија VF32HNFUF43055441, со ре-
гистарска ознака NI-088-CD.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа – Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Тетово, со кој се уредуваат  правата 
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4726/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2951. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

 

 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-

диј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4739/1 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2952. 

Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-

цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АРХИТЕКТОНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Архитектонскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Архитектонскиот факултет при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/2 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2953. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДЕЖНИОТ 
ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ  

И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Градежниот факул-
тет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на Градежниот факултет при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/3 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2954. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЕКОНОМ-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Економскиот факул-
тет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Економскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/4 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2955. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МАШИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Машинскиот факул-
тет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Машинскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/5 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2956. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Медицинскиот фа-
култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на Медицинскиот факултет при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/6 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2957. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ПЕДАГОШКИ-
ОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРИ 
 УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ –  

СКОПЈЕ “ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Педагошкиот факул-
тет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/7 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2958. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ПРАВНИОТ 
ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/8 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2959. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Природно-матема-
тичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ – Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на Природно-математичкиот факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/9 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2960. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СТОМАТО-
ЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Стоматолошкиот фа-
култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Стоматолошкиот факултет при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/10 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2961. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 



 Стр. 24 - Бр. 120                                                                                   29 јуни 2016 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ТЕХНО-
ЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Технолошко-мета-
луршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Технолошко-металуршкиот факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/11 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2962. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПРИ УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за вете-
ринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со деканот на Факултетот за ветеринарна медицина 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/12 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2963. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И 
ЕНТЕРИЕР ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за дизајн 
и технологии на мебел и ентериер при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија” 

 
Бр. 42-4739/13 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2964. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ПРИ УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Факултетот за дра-
мски уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за драмски уметности 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/14 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2965. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за елек-
тротехника и информациски технологии при Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува до-
говор со деканот на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа 
одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/15 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2966. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – 

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за земјо-
делски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за земјоделски науки и 
храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/16 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2967. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУ-
ТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за ин-
форматички науки и компјутерско инженерство при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за информатички науки и 
компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/17 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2968. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ  ПРИ УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за ликов-
ни уметности  при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за ликовни уметности  
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/18 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2969. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕТОТ 
ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за му-
зичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/19 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



29 јуни 2016  Бр. 120 - Стр. 27 

 
 

2970. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И  

МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Факултетот за фи-
зичко образование, спорт и здравје при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за физичко образование, 
спорт и здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/20 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2971. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАРМАЦЕВТ-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Фармацевтскиот фа-
култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Фармацевтскиот факултет при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/21 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2972. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФ-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Филозофскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Филозофскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/22 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2973. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФИЛОЛОШКИ-
ОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Филолошкиот фа-
култет„Блаже Конески“  при Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Ко-
нески“  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/23 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2974. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ШУМАР-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Шумарскиот факул-
тет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Шумарскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/24 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2975. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЕКОНОМ-

СКИОТ ИНСТИТУТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Економскиот инсти-
тут при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Економскиот институт при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/25 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



29 јуни 2016  Бр. 120 - Стр. 29 

 
 

2976. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИОТ ИНСТИТУТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Земјоделскиот инс-
титут при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Земјоделскиот институт при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/26 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2977. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА  

СЕИЗМОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Институтот за зем-
јотресно инженерство и инженерска сеизмологија при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Институтот за земјотресно инже-
нерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/27 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2978. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВ-

НИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Институтот за соци-
олошки и политичко-правни истражувања при Универ-
зитетот  „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор 
со директорот на Институтот за социолошки и поли-
тичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/28 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 30 - Бр. 120                                                                                   29 јуни 2016 
 

2979. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА СТОЧАРСТВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Институтот за сто-
чарство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Институтот за сточарство при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/29 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2980. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕ-

ДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната научна 
установа Институт за македонска литература - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Јавната научна установа Инсти-
тут за македонска литература - Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/30 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2981. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НА-
УЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ  

ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната научна уста-
нова Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Јавната научна установа Инсти-
тут за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/31 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2982. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија  на седни-
цата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НА-
УЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА  

ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната научна уста-
нова Институт за национална историја - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Јавната научна установа Инсти-
тут за национална историја - Скопје, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/32 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2983. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија,  на сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НА-

УЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР 
„МАРКО ЦЕПЕНКОВ“- СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната научна уста-
нова Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Јавната научна установа Инсти-
тут за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-4739/33 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2984. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 24.6.2016 го-
дина, донесе 
                                                               

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г-4 
СТОВАРИШТA КО ГЛУВО/БРАЗДА ОПШТИНА 

ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г-4 стовариштa КО 
Глуво/Бразда, општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4772/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 32 - Бр. 120                                                                                   29 јуни 2016 
 

2985. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА  ГРАДБА ЗА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ЕХЛОЕЦ СО РЕФ.  

БР.51 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ЕХЛОЕЦ 
ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна  градба за мала хидроелектрична цен-
трала Ехлоец со реф.бр.51 и придружни објекти КО 
Ехлоец, општина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 514м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4773/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2986. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње 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 седни-
цата одржана нa 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА БИРО ЗА 

РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движната ствар-книга и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на  Биро за развој на об-
разованието. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Биро за развој на образованието, 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4787/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2987. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01,  5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 24.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВО-
ОРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-

БОВНА АКТИВНОСТ„ЛЕТЕН КАМПУС 2016“ 
    
1. Се одобрува влегување и престој на вкупно 139 

(сто триесет и девет) припадници на вооружените 
сили, од кои 11 од Црна Гора, 12 од Република Буга-
рија,   35 од Босна и Херцеговина, 12 од Република Ко-
сово, 13 од Република Романија, пет од Република Сло-
вачка, 12 од Република Словенија, 12 од Република Ал-
банија, 12 од Република Италија, шест од Република 
Турција, шест од Обединетото Кралство и три од Сое-
динетите Американски Држави,  на територијата на Ре-
публика Македонија, заради учество во вежбовната ак-
тивност „ЛЕТЕН КАМПУС 2016“ (во натамошниот 
текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Цен-
тарот за обука „Пепелиште“ и на Воениот полигон 
„Криволак“, во периодот од 4.7.-13.7.2016 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт на припад-
ниците на вооружените сили на земјите учеснички на 
вежбовната активност ги обезбедуваат земјите кои ги 
упатуваат, а трошоците за исхрана и сместување на 
учесниците во вежбовната активност ги обезбедува  
Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на изведувањето 
на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерство-
то за одбрана.  

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5028/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2988. 

Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за соци-

јалната заштита (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

21.6.2016 година, донeсе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ПРОГРАМАТА ЗА  РЕФУН-

ДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦА-

РИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТ-

НИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 

80% ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИ-

ТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБО-

КА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТ-

ПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА 

ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за  рефундирање на средства пла-

тени како царински давачки, данок на додадена вред-

ност и акциза за набавка на патнички автомобил за ли-

ца со најмалку 80% инвалидност на долните екстреми-

тети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална 

попреченост, за потполно слепи лица со придружник и 

за потполно глуви лица за 2016 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.6/16) во делот „I. Ко-

рисници“, во алинејата 2 зборот „интелектуална“ се за-

менува со зборот„ ментална“. 

Во делот „II.Мерки“  ставот 2 се  брише. 

Во делот „ΙV. Начин на спроведување“, во ставот 1 

зборовите„ 30 јуни во тековната година“ се заменуваат 

со зборовите „31 декември во тековната година по об-

јавен јавен повик во најмалку два дневни весника кои 

се издаваат на целата територија на Република Македо-

нија од кои најмалку во по еден од весниците што се 

издаваат на македонски јазик и во весниците што се из-

даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-

кедонскиот јазик.“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4872/1 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2989. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на  член 151, став 5 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, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична 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 
ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје за из-
давање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр.46/1-6, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова река“, 
со планирана моќност од 359,4 kW и со локација реф. 
бр.143 на водотекот на Маркова река, КП 59, КО 
Елово, Општина Студеничани (согласно Договор за 
концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
145, склучен помеѓу Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 
1.7.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 01.07.2015 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ 
бр.46/1-6, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-213; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 143 Маркова река“; 

- податоци за локација на електроцентралата: реф. 
бр.143 на водотекот на Маркова река, КП 59, КО 
Елово, Општина Студеничани; 

- планирана моќност на електроцентралата: 359,4 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.591.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно Договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен поме-
ѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 02-5784/1 од 1.7.2015 година и Друш-
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твото за производство на електрична енергија ИНДИ-
ГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-
0308 од 1.7.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
1.7.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 143 Маркова 
река“, со планирана моќност од 359,4 kW и со локација 
реф. бр.143 на водотекот на Маркова река, КП 59, КО 
Елово, Општина Студеничани (согласно Договор за 
концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
145, склучен помеѓу Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 
1.7.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 1.7.2015 година), треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 
2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македони-
ја го впишува носителот на ова решение и електроцентра-
лата во Регистарот на повластени производители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-30/16  

28  јуни 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2990. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на  член 151, став 5 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, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична 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 
ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје за из-
давање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр.46/1-6, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова река“, 
со планирана моќност од 517,4 kW и со локација реф. 
бр.144 на водотекот на Маркова река, КП 342/1, КО 
Цветово, Општина Студеничани (согласно Договор за 
концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
145, склучен помеѓу Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 
1.7.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 01.07.2015 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ 
бр.46/1-6, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-214; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 144 Маркова река“; 

- податоци за локација на електроцентралата: реф. 
бр.144 на водотекот на Маркова река, КП 342/1, КО 
Цветово, Општина Студеничани; 

- планирана моќност на електроцентралата: 517,4 
kW; 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.162.000 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно Договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен поме-
ѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 02-5784/1 од 1.7.2015 година и Друш-
твото за производство на електрична енергија ИНДИ-
ГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-
0308 од 1.7.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
1.7.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 144 Маркова 
река“, со планирана моќност од 517,4 kW и со локација 
реф. бр.144 на водотекот на Маркова река, КП 342/1, 
КО Цветово, Општина Студеничани (согласно Договор 
за концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија од мали хидроелектрични центра-
ли за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
145, склучен помеѓу Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 
1.7.2015 година и Друштвото за производство на елек-
трична енергија ИНДИГО ИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО 
Скопје со бр. 150-0308 од 1.7.2015 година), треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 
на ова решение. 
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4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-31/16  

28  јуни 2016 година        Претседател, 
      Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2991. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 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, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична 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 
ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје за из-
давање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 28.6.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична енер-

гија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со 
седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр.46/1-6, Скопје, му се 
издава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕЦ 145 Маркова река“, со планирана 
моќност од 876 kW и со локација реф. бр.145 на водоте-
кот на Маркова река, КП 885/1 и КП 908, КО Маркова Су-
шица, Општина Студеничани (согласно Договор за 
концесија за користење на вода за производство на елек-
трична енергија од мали хидроелектрични централи за 
МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со 
реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен 
помеѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 02-5784/1 од 01.07.2015 година и Друш-
твото за производство на електрична енергија ИНДИГО 
ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 
1.7.2015 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА 
ДОО Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ 
бр.46/1-6, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-215; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ 145 Маркова река“; 

- податоци за локација на електроцентралата: реф. 
бр.145 на водотекот на Маркова река, КП 885/1 и КП 
908, КО Маркова Сушица, Општина Студеничани; 

- планирана моќност на електроцентралата: 876 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.010.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно Договор за концесија за ко-
ристење на вода за производство на електрична енерги-
ја од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен поме-
ѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 02-5784/1 од 1.7.2015 година и Друш-
твото за производство на електрична енергија ИНДИ-
ГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-
0308 од 01.07.2015 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
1.7.2018 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова 
река“, со планирана моќност од 876 kW и со локација 
реф. бр.145 на водотекот на Маркова река, КП 885/1 и 
КП 908, КО Маркова Сушица, Општина Студеничани 
(согласно Договор за концесија за користење на вода за 
производство на електрична енергија од мали хидрое-
лектрични централи за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 
143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАР-
КОВА со реф.бр. 145, склучен помеѓу Министерството 
за животна средина и просторно планирање со бр. 02-
5784/1 од 1.7.2015 година и Друштвото за производ-
ство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕ-
ДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 1.7.2015 го-
дина), треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македони-
ја го впишува носителот на ова решение и електроцентра-
лата во Регистарот на повластени производители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-32/16  

28  јуни 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2992. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 3 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, 215/15, 6/16 и 53/16) на седницата одржана на ден 29.06.2016 година, донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пре-

нос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/11 и 160/11), во 
член 3, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

“(3) Доколку некој потрошувач реализира повеќе од 20.000.000 нм3 количини природен гас во третиот 
квартал од тековната годината, дополнително од планираните количини за таа година, операторот на системот 
за пренос на природен гас може да ги намали тарифите за вршење на дејностите пренос на природен гас и уп-
равување со системот за пренос на природен гас за тој потрошувач до 50% од определените со соодветната 
Одлука за тој период.” 

(2) Став 3 и 4, стануваат став 4 и 5.  
 

Член 2 
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 
 

       Бр. 01-1198/1  
29 јуни 2016 година                                                                              Претседател, 
           Скопје Димитар Петров, с.р. 
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