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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

6465. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за платите на судиите, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08- 6316/1                              Претседател 
30 декември 2015 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 ПЛАТИТЕ 
НА СУДИИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за платите на судиите (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 110/2007, 
103/2008, 161/2008, 153/2009, 97/10, 67/10 и 135/11), по 
членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б, кои гла-
сат: 

 
“Член 7-а 

(1) Платата на судијата по час му се зголемува за: 
- работа подолга од полното работно време во виси-

на од 35% и 
- работа во деновите на празници во висина од 50%. 
(2) Евиденцијата за овој вид работа ја води претсе-

дателот на судот. 
 

Член 7-б 
(1) Судијата има право на додаток на плата за: 
- посебни услови за работа, 
- постоење на висок ризик и 
- доверливост. 
(2) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член 

меѓусебно не се исклучуваат. 
(3)  Вкупниот износ на висината на додатоците од 

ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од 
35% од основната плата на судијата. 

(4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната 
висина и начинот на утврдување за Врховниот суд на 
Република Македонија, Вишиот управен суд, Управни-
от суд, апелационите и основните судови се уредуваат 
со акт на Судскиот совет на Република Македонија, по 
претходна согласност од министерот за финансии.“ 

 
Член 2 

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

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E 

GJYKATËSVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 110/2007, 103/2008, 
161/2008, 153/2009, 97/10, 67/10 dhe 135/11), pas nenit 7 
shtohen dy nene të reja 7-a dhe 7-b, si vijojnë:  

 
"Neni 7-a 

(1) Roga gjykatësit për orë i rritet për: 
- punën pas kohës së plotë të punës në lartësi prej 35% 

dhe 
- për punën në ditët e festave në lartësi prej 50%. 
(2) Evidencën për këtë lloj pune e mban kryetari i 

gjykatës.  
 

Neni 7-b 
(1)  Gjykatësi ka të drejtë për shtesë të rrogës për: 
- kushte të veçanta për punë; 
- ekzistim të rrezikut të madh dhe 
- besueshmëri. 
(2) Shtesat e rrogës nga paragrafi (1) i këtij neni 

ndërmjet veti nuk përjashtohen.  
(3) Shuma e përgjithshme e lartësisë së shtesave nga 

paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të arrijë më shumë se 
35% se rroga bazike e gjykatësit.  

(4) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe 
mënyra e përcaktimit për Gjykatën Supreme të Republikës së 
Maqedonisë, Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën 
Administrative, gjykatat e apelit dhe ato themelore rregullohen 
me akt të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me 
pëlqim paraprak të ministrit të Financave." 

 
Neni 2 

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

____________ 

6466. 
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 АКА-
ДЕМИЈАТA ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за академијатa за судии и јавни обвини-
тели, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-6317/1                               Претседател 
30 декември 2015 година       на Република Македонија,                       

    Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АКАДЕМИЈАТA ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

 

Член 1 

Во Законот за Академијата за судии и јавни обвини-

тели („Службен весник на Република Македонија“ број 

20/15 и 192/15), во членовите 12 став (3), 20 став (5), 37 

став (6) и 45 став (5) запирката по зборот „БУЛАТС“ и 

зборовите: „или Аптис“ се бришат. 

 

Член 2 

Во членот 57 став (1) алинеја 7 запирката по зборот 

„БУЛАТС“ и зборовите: „или Аптис“ се бришат. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради 

пополнување на потребниот број на јавни обвинители 

за извршување на нивната надлежност согласно со за-

кон, во почетната обука како кандидати за јавни обви-

нители може да се примаат и кандидатите кои ги ис-

полнуваат следниве услови: 

- дипломиран правник со завршено четиригодишно 

високо образование VII/I степен на правни студии со 

просек од најмалку 7,0 или дипломиран правник со 

стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-тран-

сфер систем (ЕКТС) со просек од најмалку 7,0 на уни-

верзитетските студии, положен правосуден испит и со 

работен стаж од најмалку пет години по положен пра-

восуден испит во суд или во јавно обвинителство како 

судски службеник или јавно обвинителски службеник 

или адвокат, 

- да не му е изречена мерка на безбедност забрана 

на вршење професија, дејност или должност,  

-  да е државјанин на Република Македонија,  

-  активно да го владее македонскиот јазик,  

- активно да познава еден од официјалните јазици 

на Европската унија, од кои задолжително англискиот 

јазик што се докажува со поседување меѓународно 

признат сертификат издаден од официјален европски 

тестатор, член на здружението ALTE на европски тес-

татори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно 

ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУ-

ЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ 

ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 

бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, 

ТестДаФ,  

- практична работа со компјутери и  

- да е работоспособен и да има општа здравствена 

способност.“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: 

„алинеи 8 и 9“ се додаваат зборовите: „и ставот (2) али-

неи 6 и 7“. 

 

Член 3 

Во членот 94  по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 

„(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, почет-

ната обука за слушателите од членот 57 став (2) се од-

вива во една фаза-теоретска настава во Академијата во 

траење од девет месеци.“ 

Член 4 
Одредбите од членот 2 ставови 2 и 3 и членот 3 од 

овој закон со кои се дополнуваат членовите 57 и 94 од 
Законот за Академијата за судии и јавни обвинители ќе 
се применуваат една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република  Маке-
донија“.  

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR AKADEMI PËR GJYKATËS DHE 
PROKURORË PUBLIKË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Akademi për Gjykatës dhe Prokurorë 
Publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 20/15 dhe 192/15), në nenin 12 paragrafi (3), nenin 
20 paragrafi (5), nenin 37 paragrafi (6), nenin 45 paragrafi 
(5) presja pas fjalës „BULLATS“ dhe fjalët: „ose Aptis“ 
shlyhen. 

 
Neni 2 

Në nenin 57 paragrafi (1) alineja 7 presja pas fjalës 
„BULLATS“ dhe fjalët: „ose Aptis“ shlyhen. 

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
„(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, për 

plotësimin e numrit të nevojshëm të prokurorëve publikë 
për realizimin e kompetencës së tyre në pajtim me ligj, në 
trajnimin fillestar si kandidatë për prokurorë publikë, mund 
të pranohen edhe kandidatët që i plotësojnë kushtet në 
vijim: 

- jurist i diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar të 
mbaruar shkalla VII/I në studime juridike me mesatare prej 
së paku 7,0 ose jurist i diplomuar me 300 kredi të fituara 
sipas Sistemit evropian për transferim të kredive (SETK), 
me mesatare prej së paku 7,0 në studime universitare, 
provim të dhënë të jurisprudencës dhe me stazh pune prej 
së paku pesë vite pas dhënies së provimit të jurisprudencës 
në gjykatë apo në prokurori publike si nëpunës gjyqësor 
apo nëpunës i prokurorisë publike apo avokat,  

- të mos i jetë shqiptuar masa e sigurisë, ndalimi i 
kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- aktivisht ta zotërojë gjuhën maqedonase, 
- në mënyrë aktive ta njohë njërën nga gjuhët zyrtare të 

Bashkimit Evropian, nga të cilat detyrimisht gjuhën 
angleze që dëshmohet me posedim të certifikatës së njohur 
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testuesi zyrtar evropian, 
anëtar i Shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit 
B2 (B2) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 5-6 
pikë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULLATS; ose 
TOEFELL PBT së paku 500 pikë, TOEFELL CBT së paku 
175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose DELLF, 
TCF, TEF, ose Gete Certifikatë, TestDaF, 

- punë praktike me kompjuterë dhe 
- të jetë i aftë për punë dhe të ketë aftësi të 

përgjithshme shëndetësore.” 
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pas fjalëve: 

„alinetë 8 dhe 9“ shtohen fjalët:  „ dhe paragrafi (2) alinetë 
6 dhe 7“. 
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Neni 3 
Në nenin 94 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 

si vijon: 
„(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, 

trajnimi fillestar për dëgjuesit nga neni 57 paragrafi (2) 
zhvillohet në një fazë – mësim teorik në Akademi në 
kohëzgjatje prej nëntë muajsh.“ 

 
Neni 4 

Dispozitat nga neni 2 paragrafët (2) dhe (3) dhe neni 
(3) të këtij ligji me të cilat plotësohen nenet 57 dhe 94 të 
Ligjit për Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë 
do të zbatohen një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 5 

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

___________ 

6467. 
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 
ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за платите на јавните обвинители, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-6318/1                              Претседател 
30 декември 2015 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 ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

 
Член 1 

Во Законот за платите на јавните обвинители 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
153/2009 и 67/10), во членот 6 став (4) бројот „0,1“ се 
заменува со бројот „0,2.”. 

 
Член 2 

По членот 6 се додаваат два  нови члена  6-а и 6-б, 
кои гласат: 

 
“Член 6-а 

(1) Платата на јавниот обвинител по час му се зго-
лемува за: 

- работа подолго од полното работно време во виси-
на од 35% и  

- работа во деновите на празници во висина од 50%. 
(2) Евиденцијата за овој вид работа ја води јавниот 

обвинител на јавното обвинителство. 

Член 6-б 
(1) Јавниот обвинител има право на додаток на пла-

та за: 
- посебни услови за работа, 
- постоење на висок ризик и  
- доверливост. 
(2) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член, 

меѓусебно не се исклучуваат. 
(3) Вкупниот износ на висината на додатоците од 

ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од 
35% од основната плата на јавниот обвинител. 

(4)  Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната 
висина и начинот на утврдување за Јавното обвинител-
ство на Република Македонија, вишите јавни обвини-
телства и основните јавни обвинителства се уредуваат 
со акт на Јавниот обвинител на Република Македонија. 

 (5) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната 
висина и начинот на утврдување за Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој 
раководи со тоа јавно обвинителство. 

(6) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната 

висина и начинот на утврдување за Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на неовластено следење на ко-

муникациите се уредуваат со акт на јавниот обвинител 

кој раководи со тоа јавно обвинителство.” 

 

Член 3 

Членот 12 се менува и гласи: 

„(1) Јавните обвинители имаат право на надоместок 

за дежурство.   

(2)  Висината на надоместокот за дежурство со пра-

вилник ја утврдува Јавниот обвинител на Република 

Македонија, по претходна согласност од министерот за 

финансии.“ 

 

Член 4 

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 RROGAT E PROKURORËVE PUBLIKË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 153/2009 dhe 

67/10) në nenin 6 paragrafi (4) numri “0,1” zëvendësohet 

me numrin “0,2.”.  

 

Neni 2 

Pas nenit 6 shtohen dy nene të reja 6-a dhe 6-b si 

vijojnë:  

 

“Neni 6-a 

(1) Rroga e prokurorit publik për orë i rritet për:  

- punë më të gjatë se koha e plotë e punës në lartësi prej 

35% dhe   

- punë në ditët e festave në lartësi prej 50%.  

(2) Evidencën për këtë lloj pune e mban prokurori 

publik i prokurorisë publike”.  
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Neni 6-b 
(1) Prokurori publik ka të drejtë për shtesë të rrogës 

për:  
- kushte të veçanta për punë,  
- ekzistimin e rrezikut të lartë dhe    
- besueshmëri.  
(2) Shtesat e rrogave nga paragrafi (1) i këtij neni, në 

mënyrë reciproke nuk përjashtohen.  
(3) Shuma e përgjithshme e lartësisë së shtesave nga 

paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të arrin më shumë se 
35% nga rroga bazike e prokurorit publik.  

(4) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre 
dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Publike të 
Republikës së Maqedonisë, prokuroritë e larta publike dhe 
prokuroritë themelore rregullohen me akt të Prokurorit 
Publik të Republikës së Maqedonisë. 

(5) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre 
dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Themelore 
Publike për ndjekjen e korrupsionit dhe krimit të 
organizuar rregullohen me akt të prokurorit publik që 
udhëheq me atë prokurori publike.  

(6) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre 
dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Publike për 
ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe të cilat dalin nga 
përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, 
rregullohen me akt të prokurorit publik të Republikës së 
Maqedonisë që udhëheq me atë prokurori publike.”   

 
Neni 3 

 Neni 12 ndryshohet si vijon:  
“(1) Prokurorët publikë kanë të drejtë për kompensim 

për kujdestari.    
(2) Lartësinë e kompensimit për kujdestari me 

rregullore e përcakton Prokurori Publik i Republikës së 
Maqedonisë, me pëlqim paraprak nga ministri i 
Financave”.  

 
Neni 4 

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

____________ 

6468. 
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  
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за јавнообвинителска служба, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 декември 2015 година. 
   
        Бр. 08-6328/1                                Претседател 
30 декември 2015 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 ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА 
 

Член 1 
Во Законот за јавнообвинителска служба („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 62/15), чле-
нот 71 се менува и гласи: 

„Исклучителната компонента ја сочинуваат:  
- додаток на плата за посебни услови за работа,  
- дотаток на плата за постоење на висок ризик, 
- додаток на плата за доверливост и 
- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени 

и прекувремена работа.“ 
 

Член 2 
Насловот пред членот 72 и членот 72 се менуваат и 

гласат: 
 

„Додатоци на плата 
 

Член 72 
(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на 

додатоците од членот 71 кумулативно во висина до 
35% од износот на основната плата. 

(2) Јавниот обвинител со решение утврдува кај кој 
од јавнообвинителските службеници постојат посебни 
услови за работа, висок ризик или доверливост, како и 

процентот на додатокот/ додатоците но најмногу до ку-
мулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција со реше-
ние утврдува кај кој од јавнообвинителските службени-
ци од Јавното обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција постојат посебни услови за ра-
бота, висок ризик или доверливост, како и процентот 
на надоместокот/ надоместоците но најмногу до куму-
лативно утврдениот процент од ставот (1) на овој 
член.“ 

 
Член 3 

Членот 73  се брише. 
 

Член 4 
По членот 120 се додава нова Глава XVI-a  и 17 но-

ви члена 120-а, 120-б, 120-в, 120-г, 120-д, 120-ѓ, 120-е, 
120-ж, 120-з, 120-ѕ, 120-и, 120-ј, 120-к, 120-л, 120-љ, 
120-м и 120-н, кои гласат: 

 

„XVI-а. ЈАВНООБВИНИТЕСКА СЛУЖБА ВО 
ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИ-
ВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВА-
АТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕ-
ЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

 
Член 120-а 

(1) Со оваа Глава се уредуваат правата, должности-
те и одговорностите, како и системот на плати, додато-
ци и надоместоци на плати на јавнообвинителските 
службеници во Јавното обвинителство за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-
ржината на неовластено следење на комуникациите. 
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(2) За се што не е уредено со оваа Глава или истата 
не упатува на одредби од Законот за јавнообвинителска 
служба, ќе се применуваат општите прописи за работ-
ни односи.  

 
Член 120-б 

(1) При вработувањe во Јавното обвинителство за 
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-
ат од содржината на неовластено следење на комуника-
циите се  применува  начелото  на  соодветна  и  пра-
вична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите 
заедници, со почитување на критериумите на струч-
ност и компетентност. 

(2) За вработување во Јавното обвинителство за го-

нење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникаци-

ите не се врши планирање согласно со Методологоија-

та за планирање на вработувањата во институциите на 

јавниот сектор. 

(3) Описот на звањата и бројот на јавнообвинител-

ски службеници во Јавното обвинителство за гонење 

на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на неовластено следење на комуникациите со 

актот за систематизација ги утврдува Јавниот обвини-

тел за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на неовластено следење на ко-

муникациите. 

 

Член 120-в 

(1) За сите прашања кои се однесуваат на работниот 

однос на јавнообвинителските сужбеници и лицата 

вработени во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од содржина-

та на неовластено следење на комуникациите кои вр-

шат технички и помошни работи одлучува Јавниот об-

винител за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење 

на комуникациите. 

(2)  Истражителите доделени на работа во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на неовластено сле-

дење на комуникациите правата од работен однос ги 

оставруваат во институцијата во која се вработени, до-

колку со овој закон поинаку не е уредено. 

(3) Остварувањето и заштитата на правата од рабо-

тен однос вработените во Јавното обвинителство за го-

нење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникаци-

ите ги остваруваат пред надлежен суд. 

 

Член 120-г 

(1) Работните места на јавнообвинителските служ-

беници се класифицираат согласно со членовите 6, 7, 8, 

9, 10, 11 и 12 од Законот за јавнообвинителска служба.  

(2) Во Јавното обвинителство за гонење на кривич-

ни дела поврзани и кои произлегуваат од содржината 

на неовластено следење на комуникациите се назначу-

ва Секретар од редот на административните службени-

ци од категоријата Б кој ги исполнува посебните усло-

ви за работното место за нивото Б1 на раководни јавно-

обвинителски службеници. 

(3) Секретарот од ставот (2) на овој член го назна-

чува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-

ластено следење на комуникациите. 

 
Вработување во Јавното обвинителство 

 
Член 120-д 

(1) Работниот однос јавнообвинителските службе-
ници во Јавното обвинителство за гонење на кривични 
дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
неовластено следење на комуникациите го засноваат на 
определено време, до укинување на Јавното обвинител-
ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-
легуваат од содржината на неовластено следење на ко-
муникациите. 

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите за вработување на 
работни места на јавнообвинителски службеници обја-
вува јавен оглас, согласно со општите прописи за ра-
ботни односи, а кандидатите мора да ги исполнуваат 
општите и посебните услови утврдени со овој закон и 
актот за систематизација на работни места. 

(3) За Јавното обвинителство за гонење на кривич-
ни дела поврзани и кои произлегуваат од содржината 
на неовластено следење на комуникациите соодветно 
се применуваат одредбите од членовите 19 и 20 од овој 
закон во однос на вработувањето на определено време 
и неполно работно време, а вработувањата се спрове-
дуваат во рамки на обезбедените средства со буџетот 
на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите. За вработувањата 
од овој став одлучува Јавниот обвинител за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-
ржината на неовластено следење на комуникациите. 

 
Начини на пополнување на работни места на јавно-
обвинителските службеници во Јавното обвинител-
ство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење  

на комуникациите 
 

Член 120-ѓ 
(1) Пополнувањето на работно место на јавнообви-

нителските службеници во Јавното обвинителство за 
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-
ат од содржината на неовластено следење на комуника-
циите се врши преку спроведување на постапка за: 

- вработување, преку објавување на јавен оглас сог-
ласно со општите прописи за работни односи и 

- мобилност, преку распоредување или преземање. 
(2) Постапките за пополнување на работно место од 

ставот (1) на овој член се спроведуваат во транспарен-
тна, фер и конкурентна постапка. 

(3) Потреба од пополнување на слободно работно 
место, согласно со актот за ситстематизација, утврдува 
Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврза-
ни и кои произлегуваат од содржината на неовластено 
следење на комуникациите. 

 (4) Постапките за пополнување на работно место 
од ставот (1) на овој член се спроведуваат во рамки на 
обезбедените средства со буџетот на Јавното обвини-
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телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење 
на комуникациите. 

 
Општи и посебни услови за пополнување  

на работни места 
 

Член 120-е 
 (1) За пополнување на работно место на јавнообви-

нителски службеник во Јавното обвинителство за гоне-
ње на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
содржината на неовластено следење на комуникациите, 
кандидатот треба да ги исполни следниве општи ус-
лови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- активно да го користи македонскиот јазик, 
- да е полнолетен, 
- да има општа здравствена способност за работно-

то место и 
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена 

казна забрана на вршење професија, дејност или долж-
ност. 

(2) Покрај општите услови за пополнување на ра-
ботно место на јавнообвинителски службеник од ста-
вот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполни 
следниве посебни услови: 

- да има соодветни стручни квалификации потреб-
ни за работното место, 

- да има соодветно работно искуство потребно за 
работното место и 

- други услови утврдени со актот за систематизаци-
ја на работните места. 

(3) Како дополнителен услов за пополнување на ра-
ботно место на јавнообвинителски службеник може да 
се утврди и: 

- статус на дете без родители и без родителска 
грижа, кое до својата осумнаесетгодишна возраст има-
ло ваков статус, согласно со закон,  

-  статус на лице со посебни потреби, согласно со 
закон или 

-  статус на корисник на државна стипендија, сог-
ласно со закон. 

 
Мобилност 

 
Член 120-ж 

 (1) Мобилноста е хоризонтално движење на врабо-
тен од едно на друго работно место во рамките на иста-
та група на работни места.  

(2) Мобилноста се врши преку распоредување, од-
носно преземање на вработениот на работно место на 
исто ниво, односно на работно место за кое вработени-
от ги исполнува општите и посебните услови утврдени 
во актот на систематизација на работни места. 

 (3) Мобилноста се врши без објавување на инте-
рен, односно јавен оглас. 

 
Мобилност преку распоредување 

 
Член 120-з 

Јавнообвинителскиот службеник кој ги исполнува 
посебните услови за работното место, утврдени во ак-
тот за систематизација на работните места, по потреба 
на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите или по негово ба-
рање, може да се распореди во Јавното обвинителство 
за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегу-
ваат од содржината на неовластено следење на комуни-
кациите на работно место во исто ниво, односно звање, 
ако работното место е утврдено во актот за системати-
зација на работните места и не е пополнето. 

 
Преземање од судови, органи на државна управа, 

државни органи и други државни институции 
 

Член 120-ѕ 
(1) Вработен во судовите, јавните обвинителства, 

органите на државната управа, државните органи и 
други државни институции, кој ги исполнува посебни-
те услови утврдени во актот за систематизација на ра-
ботните места, може да биде преземен и распореден на 

соодветно работно место во Јавното обвинителство за 
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-
ат од содржината на неовластено следење на комуника-
циите, ако за тоа се согласат Јавниот обвинител за го-
нење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 
од содржината на неовластено следење на комуникаци-
ите, раководното лице на институцијата од која се 

врши преземањето и вработениот. 
(2) По укинување на Јавното обвинителство за го-

нење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 
од содржината на неовластено следење на комуникаци-
ите, вработените преземени согласно со ставот (1) на 
овој член се враќаат во институцијата од која биле пре-
земени на работно место на исто ниво. 

 

Права и должности на јавнообвинителските служ-

беници во Јавното обвинителство за гонење на кри-

вични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-

ржината на неовластено следење на комуникациите 
 

Член 120-и 

За правата и должностите на јавнообвинителските 
службениците во Јавното обвинителство за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од сод-
ржината на неовластено следење на комуникациите со-
одветно се применуваат членовите 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 од Законот 
за јавнообвинителска служба.  

 

Плата и надоместоци 

 
Член 120-ј 

(1) Јавнообвинителските службеници во Јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 
кои произлегуваат од содржината на неовластено сле-
дење на комуникациите имаат право на плата и надо-

местоци од плата, согласно со членовите 67, 68, 69, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за јавнообвинител-
ска служба.  

(2) Платите, додатоците на плата и надоместоците 
од плата на вработените во јавнообвинителската служ-
ба се обезбедуваат од буџетот на Јавното обвинител-
ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-
легуваат од содржината на неовластено следење на ко-
муникациите. 
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(3) Вредноста на бодот за пресметување на платите 
на јавнообвинителските службеници во Јавното обви-
нителство се утврдува секоја година со одлука на Вла-
дата на Република Македонија и истата не може да би-
де помала од вредноста на бодот утврдена за јавнооб-
винителските службеници од јавните обвинителства. 

 
Исклучителна компонента на плата 

 
Член 120-к 

Исклучителната компонента на плата на јавнообви-
нителските службеници во Јавното обвинителство за 
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-
ат од содржината на неовластено следење на комуника-
циите ја сочинуваат:  

- додаток на плата за посебни услови за работа,  
- дотаток на плата за постоење на висок ризик, 
- додаток на плата за доверливост и 
- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени 

и прекувремена работа. 
 

Додатоци на плата 
 

Член 120-л 
(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на 

додатоците од членот 1 од овој Закон кумулативно во 
висина до 35% од износот на основната плата. 

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите со решение утврду-
ва кај кој од јавнообвинителските службеници постојат 
посебни услови за работа, висок ризик или доверли-
вост, како и процентот на додатокот/додатоците, но 
најмногу до кумулативно утврдениот процент од ста-
вот (1) на овој член. 

 
Плати на лица вработени во јавното обвинителство 

кои вршат помошни и технички работи 
 

Член 120-љ 
Платите на лицата вработени во Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-
легуваат од содржината на неовластено следење на ко-
муникациите кои вршат технички и помошни работи се 
во рамките на платите  утврдени за административно-
техничките  јавнообвинителски  службеници  во завис-
ност од степенот на образование, работното место на 
кое се распоредени согласно со актот за систематиза-
ција на работните места и работното искуство.  

 
Член 120-м 

(1) Истражителите кои ќе бидат упатени на работа 
во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-
ластено следење на комуникациите и лицата упатени за 
обезбедување на ова јавно обвинителство имаат право 
на надоместок за посебни услови за работа, надоместок 
за висок ризик и надоместок за доверливост во кумула-
тивен износ до 35% од основната плата. 

(2) Средствата за надоместоците од ставот (1) на 
овој член се исплаќаат од буџетот на Јавното обвини-
телство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење 
на комуникациите. 

(3) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неов-

ластено следење на комуникациите со решение утврду-

ва кај кој од доделените истражители, односно лица за 

обезбедување постојат посебни услови за работа, висок 

ризик или доверливост, како и процентот на надомес-

токот/надоместоците но најмногу до кумулативно ут-

врдениот процент од ставот (1) на овој член. 

 

Одговорност 

 

Член 120-н 

(1) Јавнообвинителскиот службеник е лично одго-

ворен за вршењето на работите и работните задачи од 

работното место.  

 (2) За повреда на службената должност јавнообви-

нителскиот службеник, освен секретарот одговара дис-

циплински согласно со општите прописи за работни 

односи. 

(3) Одговорноста за сторено кривично дело, однос-

но прекршок не ја исклучува дисциплинската одговор-

ност на јавнообвинителскиот службеник. 

(4) Јавнообвинителскиот службеник, кој на работа 

или во врска со работата, намерно или од крајно неб-

режност ќе предизвика штета на  јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на неовластено следење на ко-

муникациите, одговорен е за настанатата штета и е 

должен да ја надомести согласно со закон. 

(5) За престанокот на работниот однос на јавнооб-

винителските службеници во Јавното обвинителство за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-

ат од содржината на неовластено следење на комуника-

циите соодветно се применуваат одредбите од члено-

вите 111, 112, 113, 114 и 115 ставови (2) и (3) од Зако-

нот за јавнообвинителска служба. 

(6) За престанокот на работниот однос на јавнооб-

винителскиот службеник со решение одлучува Јавниот 

обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење 

на комуникациите, во постапка согласно со општите 

прописи за работни односи.“ 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 5 

Актот за внатрешна организација и актот за систе-

матизација на работните места, Јавниот обвинител за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегува-

ат од содржината на неовластено следење на комуника-

циите ќе ги донесе најдоцна 30 дена од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон.  

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија" а членот 4 ќе се применува до денот на укину-

вањето на Јавното обвинителство за гонење на кривич-

ни дела поврзани и кои произлегуваат од содржината 

на неовластено следење на комуникациите. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR SHËRBIMIN E PROKURORISË PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shërbimin e prokurorisë publike ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/15), neni 
71 ndryshohet si vijon:  

"Komponentin ekskluziv e përbëjnë:   
- shtesa e rrogës për kushte të veçanta për punë,   

- shtesa e rrogës për ekzistimin e rrezikut të lartë,  

- shtesa e rrogës për besueshmëri dhe  

- shtesa e rrugës për punë nate, punë në ndërrime dhe 

punë jashtë orarit."  

 

Neni 2 

Titulli para nenit 72 dhe neni 72 ndryshohen si vijojnë:  

 

"Shtesat e rrogës 

 

Neni 72 

(1) Nëpunësi i prokurorisë publike ka të drejtë të 

shtesave nga neni 71 në mënyrë kumulative në lartësi dri 

në 35% nga shuma e rrogës bazë.  

(2) Prokurori publik me aktvendim përcakton te cili 

nga nëpunësit e prokurorisë publike ekzistojnë kushte të 

veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe 

përqindjen e shtesës/shtesave por më së shumti deri në 

përqindjen e përcaktuar kumularive nga paragrafi (1) i këtij 

neni.  

(3) Prokurori publik i Prokuroria Publike për ndjekjen e 

krimit të organizuar dhe korrupsionit me aktvendim e 

përcakton se te cili prej nëpunësve të prokurorisë publike 

nga Prokuroria publike për ndjekjen e krimit të organizuar 

dhe korrupsionit ekzistojnë kushte të veçanta për punë, 

rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe përqindjen e 

kompensimit/kompensimeve por më së shumti deri në 

përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) i këtij 

neni." 

 

Neni 3 

Neni 73 shlyhet.  

 

Neni 4 

Pas nenit 120 shtohet Kapitull i ri XVI-a me 17 nene të 

reja 120-а, 120-b, 120-v, 120-g, 120-d, 120-gj, 120-e, 120-

zh, 120-z, 120-x, 120-i, 120-j, 120-k, 120-ll, 120-l, 120-m 

dhe 120-n, si vijojnë:  

 

"XVI-a.  SHËRBIMI I PROKURORISË PUBLIKE NË 

PROKURORINË PUBLIKE PËR NDJEKJEN E 

VEPRAVE PENALE TË LIDHURA DHE QË DALIN 

NGA PËRMBAJTJA E NDJEKJES SË 

PAAUTORIOZUAR TË KOMUNIKIMEVE  

 

Neni 120-a 

(1) Me këtë Kapitull rregullohen të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësitë, si dhe sistemi i rrogave, shtesave dhe 

kompensimeve të rrogave të nëpunësve të prokurorisë 

publike në Prokurorinë ublike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve.  

(2) Për gjithçka që nuk është rregulluar me këtë 
Kapitull ose e njëjta nuk udhëzon në dispozitat e Ligjit për 
shërbimin e prokurorisë publike, do të zbatohen rregullat e 
përgjithshme për marrëdhëniet e punës.   

 
Neni 120-b 

(1) Gjatë punësimit në Prokurorinë publike për 

ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve 

zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe i drejtë i 

qytetarëve që u përkasin të gjitha komuniteteve, me 

respektim të kritereve të profesionalizmit dhe 

kompetencës.  

(2) Për punësim në Prokurorinë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar e komunikimeve nuk bëhet 

planifikimi në pajtim me Metodologjinë për planifikimin e 

punësimit në institucione në sektorin publik.  

(3) Përshkrimin e titujve dhe numrin e nëpunësve të 

prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve me aktin për 

sistematizim i përcakton Prokurori publik për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.  

 

Neni 120-v 

(1) Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

marrëdhënien e punës të nëpunësve të prokurorisë publike 

dhe personave të punësuar në  Prokurorinë publike për 

ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve që 

kryejnë punë teknike dhe ndihmëse vendos Prokurori 

publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 

dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve.  

(2) Hetuesit e sistemuar në punë në Prokurorinë 

publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 

dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve të drejtat e marrëdhënies së punës i 

realizojnë në institucionin në të cilin janë të punësuar, nëse 

me këtë ligj nuk është e rregulluar ndryshe.  

(3) Realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të 

marrëdhënies së punës të punësuarit në Prokurorinë 

publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 

dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve i realizojnë para gjykatës komtente.  

 

Neni 120-g 

(1) Vendet e punës të nëpunësve të prokurorisë publike 

klasifikohen në pajtim me nenet 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12  të 

Ligjit për shërbim të prokurorisë publike.   

(2) Në  Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve emërohet Sekretar nga 

radhët e nëpunësve administrativë të kategorisë B që i 

plotëson kushtet e veçanta për vendin e punës për nivelin 

B1 të nëpunësive udhëheqës të prokurorisë publike.  

(3) Sekretarin nga paragrafi (2) të këtij neni e emërton 

Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura 

dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve.  
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Punësimi në Prokurori Publike 
 

Neni 120-d 
(1) Marrëdhënien e punës,  nëpunësit e prokurorisë 

publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve e themelojë në kohë të 

caktuar, deri në shfuqizimin e Prokurorinë publike për 

ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.  

(2) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të 

lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve për punësim në vendet e 

punës të nëpunësve të prokurorisë publike shpall konkurs 

publik, në pajtim me dispozitat e përgjithshme për 

marrëdhënie të punës, ndërsa kandidatët doemos duhet t'i 

plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 

përcaktuar me këtë ligji dhe me aktin për sistematizimin e 

vendeve të punës.   

(3) Për Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve në mënyrë përkatëse 

zbatohen dispozitat e neneve 19 dhe 20 të këtij ligji lidhur 

me punësimin në kohë të caktuar dhe orar jo të plotë të 

punës, ndërsa punësimet  realizohen në kuadër të mjeteve 

të siguruara me buxhetin e Prokurorisë publike për 

ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve. 

Për punësimet sipas këtij paragrafi vendos Prokurori publik 

për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.  

 

Mënyra e plotësimit të vendeve të punës të  nëpunësve të 

prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen 

e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e  

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve 

 

Neni 120-gj 

(1) Plotësimi i vendit të punës të nëpunësve të 

prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve bëhet përmes 

zbatimit të procedurës për: 

- punësim, përmes shpalljes së konkursit publik në 

pajtim me dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune 

dhe 

- mobilitet, përmes sistemimit ose marrjes.  

(2) Procedurat për plotësimin e vendeve të punës nga 

paragrafi (1) i këtij neni zbatohen në procedurë 

transparente, të drejtë dhe konkurruese.  

(3) Nevojën për plotësimin e vendeve të lira të punës, 

në pajtim me aktin e sistematizimit, e përcakton Prokurori 

publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 

dalin nga përmbajtja e përcjelljes së paautorizuar të 

komunikimeve.  

 (4) Procedurat për plotësimin e vendit të punës nga 

paragrafi (1) të këtij neni  zbatohen ne kuadër të mjeteve të 

siguruara me buxhetin e Prokurorisë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve. 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e 
vendeve të punës 

 
Neni 120-e 

 (1) Për plotësimi i vendit të punës të nëpunësve të 
prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e 
veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 
ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, kandidati duhet 
t'i plotësojë kushtet e përgjithshme si vijon:  

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- ta përdorë aktivisht gjuhën maqedonase, 
- të jetë i moshës madhore, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin 

e punës dhe 
- me aktvendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar 

dënimi ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës.  

(2) Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e 
vendit të punës të nëpunësit në prokurorinë publike nga 
paragrafi (1) i këtij neni, kandidati duhet t'i plotësojë 
kushtet e veçanta si vijon: 

- të ketë kualifikime përkatëse profesionale për vendin 
e punës, 

- të ketë përvojë pune përkatëse të nevojshme për 
vendin e punës dhe 

- kushte tjera të përcaktuara me aktin për 
sistematizimin e vendeve të punës.  

(3) Si kusht plotësues për plotësimin e vendit të punës 
të nëpunësit të prokurorisë publike mund të përcaktohet 
edhe: 

- statusi i fëmijës pa prindër dhe pa përkujdesje të 
prindërve, i cili deri në moshën e tij tetëmbëdhjetë vjeçare 
ka pasur status së tillë, në pajtim me ligjin;  

- statusi i personit me nevoja të veçanta, në pajtim me 
ligjin ose 

- statusi ishfrytëzuesit të bursës shtetërore, në pajtim 
me ligjin.  

 
Mobiliteti 

 
Neni 120-zh 

 (1) Mobiliteti është lëvizje horizontale e të punësuarit 
nga njëri vend në vend tjetër të punës në kuadër të grupit të 
njëjtë të vendeve të punës.   

(2) Mobiliteti bëhet përmes sistemimit, përkatësisht 
marrjes së të punësuarit në vendin e punës në nivelin e 
njëjtë, përkatësisht në vendin e punës për të cilin i 
punësuari i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta 
të përcaktuara me aktin për sistematizimin e vendeve të 
punës.  

 (3) Mobiliteti bëhet pa publikimin e shpalljes interne, 
përkatësisht publike.  

 
Mobilitet përmes sistemimit 

 
Neni 120-z 

Nëpunësi i prokurorisë publike i cili i plotëson kushtet 
e veçanta për vendin e punës, të përcaktuara në aktin për 
sistematizim të vendeve të punës, sipas nevojës në 
Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të 
lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 
paautorizuar të komunikimeve ose me kërkesë të tij, mund 
të sistemohet në Prokurorinë publike për ndjekjen  e 
veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 
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ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve në vendin e 
punës në nivel, respektivisht titull të njëjtë, nëse vendi i 
punës është përcaktuar në aktin për sistematizim të 
vendeve të punës dhe nuk është i plotësuar. 

 
Marrja nga gjykata, organe të administratës shtetërore, 

organe shtetërore dhe institucione tjera shtetërore 
 

Neni 120-x 
(1) I punësuari në gjykata, prokurori publike, organe të 

administratës shtetërore, organe shtetërore dhe institucione 

tjera shtetërore që i plotëson kushtet e veçanta të 

përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës, 

mund të merret dhe sistemohet në vend përkatës të punës 

në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të 

lidhura dhe që dalin nga përmbajtja  ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve, nëse për këtë pajtohet 

Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura 

dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve, personi udhëheqës i institucionit nga i cili 

kryhet marrja dhe i punësuari. 

(2) Pas shfuqizimit të Prokurorisë publike për ndjekjen 

e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, të punësuarit në 

pajtim me paragrafin (1) të këtij neni kthehen në 

institucionin nga i cili janë marrë në vendin e punës në 

nivel të njëjtë. 

  

Të drejtat dhe detyrat e nëpunësve të prokurorisë 

publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes  

së paautorizuar të komunikimeve 

 

Neni 120-i 

Për të drejtat dhe detyrat e nëpunësve të prokurorisë 

publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave 

penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 

paautorizuar të komunikimeve në mënyrë përkatëse 

zbatohen nenet 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65 dhe 66 të Ligjit për shërbimin e 

prokurorisë publike.  

 

Rroga dhe kompensime 

 

Neni 120-j 

(1) Nëpunësit  e prokurorisë publike në Prokurorinë 

publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 

dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 

komunikimeve kanë të drejtë të rrogës dhe kompensimeve 

të rrogës në pajtim me nenet 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80 dhe 81 të Ligjit për shërbimin e prokurorisë publike.  

(2) Rrogat, shtesat e rrogës dhe kompensimet e rrogës 

së të punësuarve në shërbimin prokurorisë publike 

sigurohen nga buxheti i Prokurorisë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve. 

(3) Vlera e pikës për llogaritjen e rrogës së nëpunësve 

të prokurorisë publike në Prokurorisë  publike përcaktohet 

çdo vit  me vendim të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë dhe e njëjta nuk mund të jetë më e vogël se 

vlera e pikës e përcaktuar për nëpunësit e prokurorisë 

publike nga prokuroritë publike. 

Komponenti ekskluziv i rrogës 
 

Neni 120-k 
Komponentin ekskluziv të rrogës së nëpunësve të 

prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e 
veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 
ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve e përbëjnë:  

- shtesa e rrogës për kushte të veçanta për punë,  
- shtesa e rrogës për ekzistimin e rrezikut të lartë, 
- shtesa e rrogës për besueshmëri dhe 
- shtesa e rrogës për punë natën, punë në ndërrime dhe 

punë jashtë orarit. 
 

Shtesat e rrogës 
 

Neni 120-ll 
(1) Nëpunësi i prokurorisë publike ka të drejtë në 

shtesa nga neni 1 i këtij Ligji në mënyrë kumulative në 
lartësi prej 35% nga shuma e rrogës bazë. 

(2) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të 
lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 
paautorizuar të komunikimeve me vendim përcakton se te 
cili nga nëpunësit e prokurorisë publike ekzistojnë kushte 
të veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe 
përqindjen e shtesës/shtesave, por më së shumti deri në 

përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) të 
këtij neni. 

 

Rroga të personave të punësuar në prokurorinë publike 

që kryejnë punë ndihmëse dhe teknike 
 

Neni 120-l 

Rrogat e personave të punësuar në Prokurorinë publike 
për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 
përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve që 
kryejnë punë teknike dhe ndihmëse janë në suaza të 
rrogave të përcaktuara për nëpunësit administrativë teknikë 
të prokurorisë publike varsisht nga shkalla e arsimit, vendi 
i punës në të cilën janë sistemuar në pajtim me aktin për 

sistematizim të vendeve të punës dhe përvoja e punës.  
 

Neni 120-m 
(1) Hetuesit që do të dërgohen në punë në Prokurorinë 

publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 
dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 
komunikimeve dhe personat e dërguar për sigurimin e 

kësaj prokurorie publike kanë të drejtë kompensimi për 
kushte të veçanta për punë, kompensimi për rrezik të lartë 
dhe kompensimi  për besueshmëri në shumë kumulative 
deri në 35% të rrogës bazë. 

(2) Mjetet për kompensime nga paragrafi (1) të këtij 
neni paguhen nga buxheti i Prokurorisë publike për 
ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 
përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve. 

(3) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të 
lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së 
paautorizuar e komunikimeve me aktvendim përcakton se 
te cili nga hetuesit e caktuar, respektivisht personat për 
sigurim ekzistojnë kushte të  veçanta për punë, rrezik i lartë 
ose besueshmëri, si dhe përqindjen e 
kompensimit/kompensimeve por  më së shumti deri në 
përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) të 
këtij neni. 
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Përgjegjësia 
 

Neni 120-n 

(1) Nëpunësi i prokurorisë publike është përgjegjës 

personalisht për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës 

nga vendi i punës.  

 (2) Për shkeljen e detyrës zyrtare nëpunësi i 

prokurorisë publike, përveç sekretarit përgjigjet në mënyrë 

disiplinore në pajtim me dispozitat  e përgjithshme për 

marrëdhënie pune. 

(3) Përgjegjësia për vepër penale të kryer, respektivisht 

kundërvajtje nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore të 

nëpunësit të prokurorisë publike. 

(4) Nëpunësi i prokurorisë publike, i cili në punë ose në 

lidhje me punën, me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme 

do t'i shkaktojë dëm prokurorisë publike për ndjekjen e 

veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e 

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, është përgjegjës 

për dëmin e shkaktuar dhe është i obliguar ta kompensojë 

në pajtim me ligjin. 

(5) Për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së 

nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike 

për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 

përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve në 

mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e neneve 111, 112, 

113, 114 dhe 115 paragrafët  (2) dhe (3) të Ligjit për 

shërbimin e prokurorisë publike. 

(6) Për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të 
nëpunësit të prokurorisë publike me aktvendim vendos 
Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura 
dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 
komunikimeve, në procedurë në pajtim me dispozitat e 
përgjithshme për marrëdhënie pune. “ 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE  

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 5 
Aktin e organizimit të brendshëm dhe aktin për 

sistematizim të vendeve të punës, Prokurori publik për 
ndjekje të veprave penale të lidhura dhe që dalin nga 
përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve do 

t'i miratojë më së voni 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa 
neni 4 do të zbatohet nga dita e shfuqizimit të Prokurorisë 

publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që 
dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të 
komunikimeve. 

___________ 

6469. 

Врз основа на членот 153-a од Изборниот законик   

(„Службен весник на Република Македонија" број 

40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 

51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15) и чле-

нот 17 од Деловникот на Собранието на Република Ма-

кедонија, Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 30 декември  2015 година, до-

несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК  
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Се верифицира мандатот на пратеникот 
- Мирјана Хаџиевска. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Бр. 08-6323/1 Претседател 

30 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

6470. 

Врз основа на членот 76 ставови 2 и 3 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 30 декември 2015 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 

СКАНДАЛОТ СО ФАБРИКАТА ЗА ФАЛСИФИ-

КУВАЊЕ НА ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСОШИ, АФЕРИ  

И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за скан-

далот со фабриката за фалсификување на лични карти, 

пасоши, афери и други документи. 

 

Член 2 

(1) Анкетната комисија треба да ја утврди хроноло-

гијата на настаните и околностите во врска со надлеж-

носта на оваа Комисија. 

(2) Анкетната комисија ќе изготви препораки кои 

ќе имаат за цел да превенираат незаконско кршење на 

сигурноста и тајноста на личните податоци. 

(3) Анкетната комисија ќе изготви наоди кои ќе би-

дат основ за поведување постапка за утврдување на од-

говорност на носителите на јавни функции инволвира-

ни во оваа афера. 

 

Член 3 

(1) Анкетната комисија се состои од 16 членови, од 

кои осум члена предложени од ВМРО-ДПМНЕ, четири 

члена предложени од СДСМ, два члена предложени од 

ДУИ, еден член предложен од ДПА и еден член од ре-

дот на независните пратеници. 

(2) Претседателот и потпретседателот ќе бидат из-

брани од страна на  Собранието на Република Македо-

нија на предлог на Комисијата за прашања на изборите 

и именувањата. 

 

Член 4 

(1) Седниците на Анкетната комисија се одржуваат 

согласно со Деловникот на Собранието на Република 

Македонија. 
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(2) Анкетната комисија одлуките ги донесува со 

мнозинство на гласови од вкупниот број на членови. 
(3) Седниците на Анкетната комисија се јавни, ос-

вен ако не се одлучи поинаку согласно со Деловникот 
на Собранието на Република Македонија. 

(4) Секој сведок или експерт поканет да даде изјава 
пред Анкетната комисија има право да побара и да му 
биде овозможена затворена седница на Комисијата.  

 
Член 5 

Секоја пратеничка група има право да предложи 
листа од најмногу тројца сведоци и/или експерти кои 
ќе бидат прифатени без гласање и истите ќе бидат по-
канети да дадат изјава пред комисијата. Штом сите 
личности од листите ќе дадат изјава, пратеничките гру-
пи ќе можат да предложат нови листи со сведоци и/или 
експерти. Овој процес ќе биде повторен онолку пати 
колку што е потребно, во текот на најмногу 6 недели. 

 
Член 6 

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе из-
готви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај до крај на февруари 2016 година. 

 
Член 7 

Анкетната комисија на својата прва седница ќе 
усвои Деловник за работа. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Бр. 08-6325/1 Претседател 

30 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6471. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за класи-

фицирани информации („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 
и 41/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БРОЈОТ НА РЕГИСТРИ И КОНТРОЛНИ 
ТОЧКИ ВО МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГА-
НИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ДРУГИ ДРЖАВНИ  

ОРГАНИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на бројот на регистри 

и контролни точки во министерствата, другите органи 
на државната управа и други државни органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.82/2004 и 
102/2007) во член 2 во ставот 1 алинејата 8 се менува и 
гласи: 

„- Постојаните мисии на Република Македонија при 
НАТО и при ЕУ во Брисел, Белгија;“. 

Алинејата 9 се брише. 
Во ставот 2 алинејата 10 се брише. 
 

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

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

 
Бр. 42-11848/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6472. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-
БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, Урбанистичко планска 
документација и Урбанистичко проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана 
геодетска подлога за Урбанистичко планска докумен-
тација за КП бр.15496, КО Охрид 3. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-11973/1 Заменик на претседателот 

22 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6473. 
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 сед-
ницата, одржана на 29.12.2015 година,  донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП 

бр.7933 на КО Тетово 2,  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда1, намена на по-

себниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

323 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -ХС, со внатрешна површина 

од 93 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда - ДП,  со внатрешна површина   

од  261 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда - ХС,   со внатрешна  површи-

на   од   67 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебниот дел од зграда - ДП, со внатрешна пов-

ршина од 269 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебниот дел од зграда - ХС, со внатрешна пов-

ршина од 72 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -ДП,   со внатрешна  површи-

на  од   167 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -Х, со внатрешна површина од 

27 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -ПД,  со  внатрешна површина 

од 100 м2; 

-зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -Х, со внатрешна површина од 

5 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

3, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда -ДП,   со внатрешна  површи-

на  од 31 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебниот дел од зграда - ДП, со внатрешна пов-

ршина од 278 м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 

1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебниот дел од зграда -Х,   со внатрешна површи-

на од 73 м2 и 

- зграда 6, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебниот дел од зграда -П, со внатрешна површина од 
22 м2, во корист на Република Македонија во Катаста-
рот на  недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12094/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6474. 
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 29.12.2015 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 НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижнa ствар   што се наоѓа      на КП бр.188  мес-
то викано  Брез, за  КО Манастир и тоа: 

- зграда 1; намена на зграда и друг објект ДП; влез 
1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од згра-
да Ф-Ф5;  површина од 30 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. 42-12097/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6475. 
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 29.12.2015 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 НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.183  место 
викано  Брез, за  КО Манастир и тоа: 
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- зграда 1; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; 

влез 1; кат –ПР; број, намена  на  посебен /заеднички 

дел од зграда П;  површина од 33 м2; 

- зграда 2; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; 

влез 1; кат –ПР; број 1, намена  на  посебен /заеднички 

дел од зграда П;  површина од 50м2, 

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. 42-12098/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6476. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

29.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Јавното претприја-

тие за водоснабдување „Студенчица" Кичево, бр.02-

23б5/1-3/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие, на седницата одржана на 25.12.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-12149/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6477. 

Врз основа на член 23 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 29.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - 

ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 2 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар сопстве-

ност на Република Македонија - корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- објект број 2 викенд куќа во Стар Дојран, на ул. 
„Илинденска“ бб,  КП бр. 1107, КО Сретеново, евиден-
тирана во Имотен лист 1386 и тоа:  

- деловна зграда во стопанството, влез 1 , приземје , 
број 1,  со површина од 39 м2, 

- логии, балкони и тераси, влез 1, приземје, број 1, 
со површина од 33 м2, 

- деловна зграда во стопанството, влез 3, приземје, 
број 3, со површина од 45 м2 и  

- логии, балкони и тераси, влез 3, приземје, број 3, 
со површина од 12 м2. 

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронски систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ 5-123/2015-4 од 25.11..2015 
година, во која е проценета вкупната вредноста на имо-
тот на износ од  1.191.716,50 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 1.191.716,50 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница:  

http://e-aukcii.finance.gov.mk 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 42-12195/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6478. 
Врз основа на член 23 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 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - 
ОБЈЕКТИ ВО СТАР ДОЈРАН-ШТИПСКА ВИЛА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари соп-
ственост на Република Македонија - корисник Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија, и тоа: 
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Викенд куќа во Стар Дојран т.н. Штипска вила на 

ул. „Новица Мастела“ бр.1, која се состои од: 

- зграда број 1 евидентирана во ИЛ 1350 на КП бр. 

1235, КО Сретеново: 

влез 1, кат 1,  број 1, станбен простор со површина 

од 86м2; 

влез 1, приземје, број 1, станбен простор со пов-

ршина од 91м2; 

влез 1, кат 1, број 1, помошни простории со пов-

ршина од 21м2; 

- зграда број 2 евидентирана во ИЛ  710 на КП бр. 

1235, КО Сретеново: помошен објект, влез 1, сутерен, 

гаража, со површина од 60м2. 

                                                  

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии - Управа за имотно правни работи, со процене-

та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења број СВ 5-123/2015-5 од 25.11.2015 

година, во која е проценета вкупната вредноста на имо-

тот на износ од 3.283.884,75 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 3.283.884,75 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница:  

http://e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 42-12197/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6479. 

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 29.12.2015 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 НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП 

2466, за КО Тетово 1,  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 60, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 16 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 62, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 18 м2 ; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 63, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 18 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 64, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 19 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 65, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 17 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 45, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП,  со внатрешна пов-
ршина од 14 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 45, наме-
на на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна пов-
ршина од 14 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.42-12227/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6480. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОС-
РЕДНА СПОГОДБА СО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА 
И ОПЕРИРАЊЕ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД 
ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ  

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за долготраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со непосредна 
спогодба со Друштво за изградба и оперирање со хид-
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роцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI 
GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште во 
Тетово, ул.„Борис Кидрич“ бр. 1, за градежното зем-
јиште во вкупна површина од 1356 м2 , согласно Одоб-
рен проект за инфраструктура за линиски инфраструк-
турна градба со тех. бр. 165/13, Одобрен од Министер-
ство за транспорт и врски бр. 69-321/1 од 12.01.2015 го-
дина, и тоа: 

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - 
Машинска зграда, формирана од: 

- КП бр. 1454/26 КО Бачишта Вон Г.Р., со површи-
на од 501 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

- КП бр. 2121/25 КО Бачишта Вон Г.Р., со површи-
на од 96 м2 евидентирано во Имотен лист број 160 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура–
Шахта со воздушен вентил–формирана од: 

- КП бр. 1454/30 КО Бачишта Вон Г.Р., со површи-
на од 3 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

Г.П 1.3: со намена Е1 - комунална инфраструктура–
Шахта со воздушен вентил–формирана од: 

- КП бр. 1454/29 КО Бачишта Вон Г.Р., со површи-
на од 3 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

Г.П 1.4: со намена Е1 - комунална инфраструктура - 
Водозафат – формирана од: 

- КП бр. 122/9 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина 
од 433 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

- КП бр. 2121/18 КО Бачишта Вон Г.Р., со површи-
на од 320 м2 евидентирано во Имотен лист број 160 КО 
Бачишта Вон Г.Р.; 

за изградба на мала хидроелектрана со референтен 
бр. 27, на река „Бачишка“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12257/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6481. 
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 
20/15, 61/15, 97/15.129/15, 147/15, 154/15 и 173/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА ЗА 
ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 11 ОКТОМВРИ  

А.Д. – КУМАНОВО 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија издадени од Фа-

бриката за заварени цевки и профили 11 Октомври 
А.Д. - Куманово 6р. 02-6181/3 од 24.12.2015 година, 
донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, 
одржана на 24.12.2015 година. 

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

 
Бр. 42-12284/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6482. 
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  29.12.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на КП бр.3595 
за КО Радовиш на ул.22-ри Октомври и тоа: 

- Зграда број 1, намена на зграда Б2-3,  влез 1, кат - 
1, стан 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина на посебен дел од зграда 1175 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. 42-12467/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6483. 
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 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БА-
КАР И ЗЛАТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРОМАКС РЕСО-
УРЦЕС ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЛО-
ВИЦА“, ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНА  

НОВО СЕЛО 
 
1. На Друштвото за производство, промет и услу-

ги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална суро-
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ина – бакар и злато на локалитетот „Иловица“, оп-
штина Босилово и општина Ново Село, со површина 
на простор на концесија за експлоатација дефиниран 
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точ-
ките дефинирани со координати како е дадено во та-
белата и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата  X 

Т-1 7656000 4596000 

Т-2 7653000 4594400 

Т-3 7653000 4594800 

Т-4 7654200 4596000 

Т-5 7656000 4596000 

Т-6 7656000 4595759 

Т-7 7658463 4595759 

Т-8 7658374 4594599 

Т-9 7655205 4593000 

Т-10 7652701 4593000 

Т-11 7652701 4595383 

Т-12 7654562 4596857 

Т-13 7656000 4596857 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

17.100557 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. 42-12537/1 Претседател на Владата 

29 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6484. 

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. 78/2015, 

106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 29.12.2015 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 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари - дел од објект канцеларии бр.1, 6 и 7 на кат 1 и 

канцеларии бр.11, бб, 45 и 51 на кат 2, кои се наоѓаат 

во објектот на КП.бр.15104 во КО Охрид 3, на улица 

“Димитар Влахов” бб во Охрид, и тоа: 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, површина 16 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 1, број 6, намена на посебен дел од зграда 

ДП, површина 16 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 1, број 4, намена на посебен дел од зграда 

ДП, површина 22 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 2, број 11, намена на посебен дел од згра-

да ДП, површина 16 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 2, број бб, намена на посебен дел од згра-

да ДП, површина 14 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 2, број 45, намена на посебен дел од згра-

да ДП, површина 33 м2 и 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 

1, влез 1, кат 2, број 51, намена на посебен дел од згра-

да ДП, површина 22 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-12540/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ 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 и 
215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана 29.12.2015 година, донесе  

                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО Д. ЛИСИЧЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА,  

Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО Д. ЛИСИЧЕ ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Д. Лисиче за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-ин-
фраструктура КО Д. Лисиче, општина Аеродром. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2109397м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

6485. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.                                                  
 

         Бр. 42-12623/1                                                                                                    Заменик на претседателот 
29 декември 2015 година                                                                                            на Владата на Република 

         Скопје                                                                                                                    Македонија, 
                                                                                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6486. 
Врз основа на член 49 став 7 од 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 и 215/15), а во врска со член 23 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана 29.12.2015 година, донесе   

                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО КРКЉА ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на викенд населба КО Кркља, општина Крива Па-
ланка. 

 
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 122543м2, 
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. 42-12625/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6487. 
Врз основа на член 47, 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“ 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ   
-  МОТОРНИ ВОЗИЛА 

                                                   
Член 1 

Со оваа Одлука се врши продажба на движни ства-
ри - моторни возила, сопственост на Република Маке-
донија, што ги користела Владата на Република Маке-
донија - Служба за општи и заеднички работи и тоа: 

1. Марка Fiat, тип Doblo, со регистарска ознака SK-
447-TA, број на шасија ZFA223000052, година на про-
изводство 2004, боја на каросеријата бела, не е  во воз-
на состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-7/2015 
од 20.05.2015 година.   

почетна цена:  71.700,00 ден. 

2. Марка Peugeot, тип 206, со регистарска ознака 
SK-403-TA, број на шасија VF32A8HXF42517251, го-
дина на производство 2002, сила на мотор 50kw, работ-
на зафатнина 1398 см3, боја на каросеријата 20 црна, 
не е  во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-7/2015 од 20.05.2015 година.    

    почетна цена:  52.800,00 ден. 
 
3. Марка Lada, тип Niva vaz, со регистарска ознака 

SK-075-OU, број на шасија XTA21214051779247, годи-
на на производство 2005, сила на мотор 59.5 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1690 см3, боја на каросеријата 3F тем-
но зелена, не е  во возна состојба, проценето со процен-
ка бр.CB V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.  

   почетна цена:  34.000,00 ден. 
 
4.  Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака 

SK-7487-AE, број на шасија TMBEHH653Y0322851, 
број на мотор 347817, година на производство 2000, си-
ла на мотор 47 kw/ks, работна зафатнина 1896 см3, боја 
на каросеријата металик св. сина /7F , не е во возна сос-
тојба, проценето со проценка бр.CB V 77-7/2015 од 
20.05.2015 година. 

   почетна цена:  38.500,00 ден. 
 
5. Mарка Honda, тип – Civic 4DR 1.5 LS, со регис-

тарска ознака SK-136-OV, број на шасија 
JHMEK3560W010139, број на мотор D15Z61203435, 
година на производство 1997, сила на мотор 84 kw/ks, 
работна зафатнина 1493 см3, боја на каросеријата 75 
црвена,  не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-7/2015 од 20.05.2015 година. 

   почетна цена:  22.500,00 ден. 
 
6. Марка Volkswagen, тип Golf, со регистарска озна-

ка SK-5651,_ број на шасија WVWZZZ1HZRW435566, 
број на мотор 1Z167915, година на производство 1994, 
сила на мотор 66 kw/ks, работна зафатнина 1896 см3, 
боја на каросеријата 16 металик сива, не е  во возна 
состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-7/2015 од 
20.05.2015 година. 

   почетна цена:  33.000,00 ден. 
 
7. Mарка Volvo, тип S80 2.4, со регистарска ознака 

SK-378-KA, број на шасија YV1TS65F9Y1118292, број 
на мотор B5244S21967613, година на производство 
2000, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 
2435см3‚ боја на каросеријата 971. Металик сива, не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
7/2015 од 20.05.2015 година. 

   
 почетна цена:  81.900,00 ден. 

 
8. Марка Mercedes, тип 220 d, со регистарска ознака 

SK-305-PA, број на шасија WDB2021211A32, година 
на производство 1995, работна зафатнина 2200 см3, бо-
ја на каросеријата зелена, не е   во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V 77-6/2015 од 22.06.2015 
година.   

   почетна цена:  64.600,00 ден. 
   
9. Mарка Dodge, тип ABE, со регистарска ознака SK-

460-KT, број на шасија 4B3A52NSE095242,  година на 
производство 1995,  не е во возна состојба, проценето со 
проценка бр.CB V 77-6/2015 од 22.06.2015 година. 

                         
      почетна цена:   61.500,00 ден. 

          
10. Марка  Renault, тип Kango, со регистарска озна-

ка SK-257-LT, број на шасија VF1FCOJCF26706498,  
година на производство 2002, боја на каросеријата 
бела, не е  во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.       

             почетна цена: 60.900,00, ден.  
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11. Марка Renault, тип Kango, со регистарска озна-
ка SK-258-LT, број на шасија VF1FCOJCF26700640,  
година на производство 2002,  боја на каросеријата 
бела, не е  во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.       

   почетна цена:  60.900,00 ден. 
 
12. Марка Rover, тип 214, со регистарска ознака 

SK-836-MS, број на шасија SARREHWPMXD434539,  
година на производство 1999,  не е  во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 
28.05.2015 година.           

почетна цена:  22.100,00 ден. 
 
13. Марка Mazda, тип LX 1.3, со регистарска ознака 

SK-886-OH, број на шасија JCMBXXBAJBTA47683, 
година на производство 1996, сила на мотор 39 kw/ks, 
боја на каросеријата 74 црвена, не е  во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 
28.05.2015 година.   

  почетна цена: 20.000,00 ден. 
  
14. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака 

SК-132-NM, број на шасија TMBEHH613Y0269011, го-
дина на производство 2001,  не е  во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 
28.05.2015 година.   

    почетна цена:  21.000,00 ден. 
 
15. Марка Skoda, тип Felicia combi, со регистарска 

ознака SК-165-MK, број на шасија SK890803/01,  годи-
на на производство 2001,  не е  во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 
година.       

   почетна цена:  23.200,00 ден.  
 
16. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака 

SK-561-JV, број на шасија TMBEHH613Y73,  година на 
производство 2001,  не е во возна состојба, проценето 
со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 година. 

   
почетна цена:  19.900,00 ден. 

 
17. Марка Audi, тип A6 1.8t, со регистарска ознака 

SK-957-OH, година на производство 2001,  не е во воз-
на состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 
од 28.05.2015 година.       

   почетна цена:  68.200,00 ден. 
 
18. Марка Land Rover,  тип Free Lander, со регистар-

ска ознака SK-794-NL, број на шасија 
SALLNABG22A239364, година на производство 2002, 
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-5/2015 од 28.05.2015 година.     

 
почетна цена: 53.500,00 ден. 

 
19. Марка Opel, тип Astra, со регистарска ознака 

SK-432-MP, број на шасија WOLOTGF6935030237, го-
дина на производство 2002, сила на мотор 74 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1995 см3,  не е во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V  77-5/2015 од 28.05.2015 
година.      

почетна цена: 30.000,00 ден. 
 
20. Марка Opel, тип Astra, со регистарска ознака 

SK-872-MZ, број на шасија WOLOTGF693533843, го-
дина на производство 2002, сила на мотор 74 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1994 см3,  не е во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 
година.        

              почетна цена: 40.000,00 ден. 

21. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака 
SK-346-NC, број на шасија TMBEHH61317357169, го-
дина на производство 2001,  не е во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-5/2015 од 
28.05.2015 година.       

почетна цена:  37.600,00 ден. 
 
22. Марка Fiat, тип Tipo, со регистарска ознака KU-

065-AT, број на шасија  ZFA16000004960941,  година на 
производство 1994,  не е во возна состојба., проценето со 
проценка бр.CB V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.                                                              

почетна цена:  18.500,00 ден.        
 
23. Марка Fiat, тип Fiorino, со регистарска ознака 

SK-855-JS, број на шасија  ZFA14600008675643,  годи-
на на производство 2000, боја на каросеријата  црвена,  
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-3/2015 од 23.06.2015 година. 

 почетна цена:  17.600,00 ден. 
 
24. Марка Fiat, тип Punto, со регистарска ознака SK-

819-LF, број на шасија ZFA18800005173889, година на 
производство 2002, боја на каросеријата бела, не е  во 
возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
3/2015 од 23.06.2015  година.      

почетна цена:  36.100,00 ден. 
 
25 Марка Volkswagen, тип Golf 2, со регистарска оз-

нака ST-219-VB, број на шасија 
WVWZZ1GZKW396409, година на производство 1989, 
боја на каросеријата сребрена, не е во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-3/2015 од 
23.06.2015 година.       

почетна цена:  25.100,00 ден. 
 
26. Марка Zastava, тип Yugo 55, со регистарска оз-

нака BT-905-UD, број на шасија 00931751, година на 
производство 1990, сила на мотор 40 kw, работна за-
фатнина 1116 см3  боја на каросеријата  црвена, не е во 
возна состојба, проценето со проценка бр. CB V 77-
3/2015 од 23.06.2015 година.       

 
почетна цена: 7.500,00 ден. 

 
27. Марка Mazda, тип 121, со регистарска ознака 

SK-548-LN, број на шасија JMZDB12A20015, година 
на производство 1996, боја на каросеријата бела, не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
2/2015 од 14.05.2015 година.   

              
почетна цена:  16.800,00 ден. 

 
28. Марка Volkswagen, тип Golf 2, со регистарска 

ознака SK-263-KO, број на шасија 
WVWZZZ1GZKW540529, година на производство 
1988, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.   

почетна цена:  8.100,00 ден. 
 
29. Марка Zastava, тип Yugo tempo 1.1, со регистар-

ска ознака SK-987-HF, број на шасија 
WX1145A0001049719,  година на производство 1997,  
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-2/2015 од 14.05.2015 година.       

почетна цена:  7.900,00 ден. 
 
30. Марка Zastava, тип Yugo Tempo 1.1, со регис-

тарска ознака SK-976-LD, број на шасија 
VX1145A0001049552, година на производство 1997, 
сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116,  не е во 
возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
2/2015 од 14.05.2015 година.     

почетна цена:  7.900,00 ден. 
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31. Марка Zastava, тип  Yugo tempo 1.1, со регистар-
ска ознака SK-836-HH број на шасија 
VX1145A0001050017,  година на производство 1997,  
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-2/2015 од 14.05.2015 година.       

почетна цена:  7.900,00 ден. 
 

32. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака SK-
601-KH, број на шасија VF31AH1A25053,  година на про-
изводство 1993,  не е во возна состојба, проценето со про-
ценка бр. CB V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.  

почетна цена:  15.300,00 ден. 
 
33. Марка Volkswagen, тип Jetta, со регистарска ознака 

SK-480-KT, број на шасија WVWZZZ16ZFW322878,  не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
2/2015 од 14.05.2015 година.    

 почетна цена:  20.100,00 ден. 
 
34. Марка  Zastava,  тип Yugo koral 45, со регистар-

ска ознака ST-964-MI, број на шасија 01034222, година 
на производство 1994, сила на мотор 40 kw, работна за-
фатнина 1116 см3,  не е во возна состојба, проценето со 
проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 година. 

почетна цена: 7.800,00 ден. 
 
35.  Марка Zastava, тип Yugo koral 45,  со регистар-

ска ознака PP-438-AT,  број на шасија 01032695,  годи-
на на производство 1993,  не е во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 
година.    

почетна цена:  8.100,00 ден. 
 
36. Марка Lada, тип Niva, со регистарска ознака 

KU-440-BR, број на шасија 0742913,  година на произ-
водство 1990,  не е во возна состојба, проценето со 
проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 година. 

почетна цена:  11.700,00 ден. 
 
37. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистар-

ска ознака ST- 282 -RG, број на шасија 01032371, годи-
на на производство 1993, сила на мотор 40 kw, работна 
зафатнина 1116 см3,  не е во возна состојба, проценето 
со проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 година. 

             почетна цена:  5.400,00 ден. 
 
38. Марка Ssang Young, тип Musso 602, со регистар-

ска ознака SK-531-IL, број на шасија 
KPTECB1BSTPО64984 , година на производство 1996, 
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77/2015-1 од 14.05.2015 година. 

 
почетна цена: 45.000,00 ден. 

 
39. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистар-

ска ознака SK-289-LV, број на шасија 01032857, година 
на производство 1993, сила на мотор 40 kw, работна за-
фатнина 1116 см3,  не е во возна состојба, проценето со 
проценка бр.CB V 77/2015-1  од 14.05.2015 година.  

   почетна цена:  8.100,00 ден. 
 
40. Марка Volkswagen, тип Golf, не е во возна сос-

тојба. Број на шасија WVW3Z1GZMW692990, проце-
нето со проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 го-
дина.  

   почетна цена:  24.500,00 ден 
 
41. Марка  Ford, тип  Fiesta, не е во возна состојба. 

Број на шасија VS6XXWPFBNC420072, проценето со 
проценка бр.CB V 77/2015-1 од 14.05.2015 година. 
              

почетна цена:  18.800,00 ден 

42. Марка  Mercedes, тип  S 350 TD, со регистарска 
ознака  C721BP, број на шасија  WDB1401341A193415, 
година на производство 1994, работна зафатнина  3500 
cm3, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.  

 
                     почетна цена: 108.000,00 ден 

 
43. Марка  Opel,  тип  Vectra,  со регистарска ознака  

KU-1157-AB,  број на шасија  WOLOBF19W1354036,  
година на производство 1998,  боја на каросеријата  
сребрена, не е во возна состојба, проценето со процен-
ка бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена:  55.400,00 ден 

 
44. Марка  Volkswagen, тип  Golf GL 2.0 I, со регис-

тарска ознака SK-384-SR, број на шасија  
WVWZZZ1HZPP427569,  година на производство 1993, 
сила на мотор 85 kw, боја на каросеријата  76 црвена, 
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                   
почетна  цена: 17.800,00 ден 

 
45. Марка  Ford,  тип Escort 1.6,  со регистарска  оз-

нака  SK-556-SR, број на шасија 
WFOAXXGCAAME74902,  година на производство  
1991, сила на мотор 77 kw, работна зафатнина  1598 
cm3,   не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 19.500,00 ден 

 
46. Марка  Hyundai,  тип  Jeep Galoper, со регистар-

ска ознака SK-782-RO, број на шасија  
KMXKNE1CP1U422205, година на производство 2001,  
сила  на мотор 73 kw, не е во возна состојба, проценето 
со проценка бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена:  46.500,00 ден 

 
47. Марка  Ford,  тип Mondeo, со регистарска ознака 

SK-247-PH, број  на шасија WFOMXXGBBNXY44958, 
година на производство 1999, сила на мотор 66 kw, не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена:  33.000,00 ден 

 
48. Марка  Fiat, тип  cinquecento,  со регистарска  

ознака SK-326-HN, број на шасија 
ZFA17000001078903, година на производство 1998, си-
ла на мотор 28 kw, не е во возна состојба, проценето со 
проценка бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена: 8.000,00 ден 

 
49. Марка  Seat, тип  Ibiza 1.4, со регистарска ознака  

SK-214-LL, број на шасија VSSZZZ6KZ12244969,  го-
дина на производство 2001, сила на мотор 44 kw, не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 62.100,00 ден 

 
50. Марка  Audi,  тип A6 quatro, со регистарска  оз-

нака SK-013-AA (SK-339-JH), број  на шасија 
WAUZZZ4AZTN023963, година на производство 1995, 
сила на мотор 110, работна зафатнина 2598 cm3  не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 52.000,00 ден 
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51. Марка  Mitsubisi,  тип  Pajero 2.8, со регистарска 
ознака SK-525-IO, број на шасија  
JMYHNV306XJ00375,  година на производство 1999, 
сила на мотор 92 kw, работна зафатнина 2800 cm3,  не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година.   

                                                                                                               
почетна цена: 147.600,00 ден 

 
52. Марка  Lancia,  тип  Prisma ds,  со регистарска 

ознака  SK-258-KH, број на шасија  
ZLA831AB003220669, година на производство 1986, 
сила на мотор 59 kw, работна зафатнина 1911 cm3,  не 
е во возна состојба,проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година.  

                                                                                                    
почетна цена: 15.200,00 ден 

 
53. Марка  Mercedes,  тип  E 200, со регистарска оз-

нака  SK-067-AA (SK-113-TS), број на шасија 
WDB210035-1A-936629, година на производство 1999, 
сила на мотор 100 kw, работна зафатнина 1998 cm3,  не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година.  

                                                                                                               
почетна цена: 88.600,00 ден 

 
54. Марка  Peugeot  206,  тип XR 1.9 D, со регистар-

ска ознака  SK-240-KO, број на шасија 
VF32AWJYF41669621,  година на производство 2001, 
сила на мотор 51kw, 

работна зафатнина  1868 cm3,   не е во возна сос-
тојба, проценето со проценка бр.CB V 77-9/2015 од 
13.07.2015 година. 

                                                                                                               
почетна цена: 62.000,00 ден 

 
55. Марка  Toyota Avensis,  тип  1.8 Sedan, со регис-

тарска ознака  SK-427-PT, број на шасија 
SB153ZBN10E027443,  година на производство 2001, 
сила на мотор 95 kw, работна зафатнина 1794 cm3,   не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 70.000,00 ден 

 
56. Марка  BMW,  тип  325 i Coupe, со регистарска 

ознака  SK-362-SA, број на шасија 
WBABF31090EF17131, година на производство 1993, 
сила на мотор 141 kw, боја на каросеријата црна, не е 
во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 60.000,00 ден 

 
57. Марка  Fiat,  тип Uno 1.0, со регистарска ознака  

SK-118-MA,  број на шасија ZFA146A0000109701,  го-
дина на производство 2002, сила на мотор 34 kw,  со 
работна зафатнина 999 cm3,  не е во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-9/2015 од 
13.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена: 12.900,00 ден 

 
58. Марка  Hyunday,  тип  Lantra 1.6/16V, со регис-

тарска ознака SK-982-TE, број на шасија 
KMHJF31RPNU247358,  година на производство  1993, 
сила на мотор 84 kw, работна зафатнина 1596 cm3,  не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година.  

                                                                                                                
почетна цена: 22.000,00 ден 

59. Марка  Rover,  тип  216  1.6, со регистарска оз-
нака  SK-064-SC,  број на шасија 
SAXXWWCN2BDO96149, година на производство 
1994, сила на мотор 90 kw, боја на каросеријата  цр-
вена, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 25.500,00 ден 

 
60. Марка  Audi,  тип  A8 4.2,  со регистарска ознака  

SK-0005-AA (SK-868-FS), број на шасија  
WAUZZZ4DZSN003421,  година на производство 1995, 
сила на мотор 220 kw, работна зафатнина  4178 cm3,  
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена: 150.000,00 ден 

 
61. Марка  Volkswagen,  тип Bora 1.9 tdi,  со регис-

тарска ознака  SK-249-US, број на шасија  
WVWZZZ1JZXW730801, година на производство  
1999, сила на мотор 66kw, 

боја на каросеријата  црна, не е во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-9/2015  од 
13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 74.900,00 ден 

 
62. Марка  Mercedes,  тип  350 TD, со регистарска  

ознака SK-014-AA (SK-010-JU), број  на шасија  
WDV140134A1A231905, година на производство 1994, 
сила на мотор 110 kw, работна зафатнина 2590 cm3,   
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 111.000,00 ден 

 
63.  Марка  Chrysler,  тип  Jeep Grand, со регистар-

ска ознака  SK-0614-AC,  со број на шасија 
1J4GWB842YY133012,  година на производство 2000, 
сила на мотор 103 kw, работна зафатнина 3124 cm3,   
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.77-
9/2015 од 13.07.2015 година.  

                                                                                                                
почетна цена: 152.600,00 ден 

 
64. Марка  Audi,  тип  A4 1.8, со регистарска ознака  

SK-035-AA (SK-035-PD), број на шасија  
WAUZZZ8DZSA072668,  година на производство 1995, 
сила на мотор 92 kw, работна зафатнина 1781 cm3,   не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 44.300,00ден 

 
65. Марка  Opel,  тип Astra 1.7 td, со регистарска оз-

нака  SK-493-TZ,  број на шасија 
WOLOTGF69Y5101344,  година на производство 1999, 
сила на мотор  50 kw, боја на каросеријата  75 црвена, 
не е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 
77-9/2015 од 13.07.2015 година. 

                                                                                                                
почетна цена: 62.500,00ден 

 
66. Марка  Ford,  тип  Mondeo 2.0 16 v, со регистар-

ска ознака  SK-216-OT, број на шасија 
WFONXXGBNTR46031,  година на производство  
1996, сила на мотор 100kw, работна зафатнина  1988 
cm3,   не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.  

                                                                                                                 
почетна цена: 39.000,00 ден 
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67. Марка  Seat,  тип Ibiza 1.4,  со регистарска озна-
ка SK-363-KD, број на шасија VSSZZZ6KR1R125915, 
година на производство 2000, сила на мотор 44 kw, ра-
ботна зафатнина 1390 cm3,  не е во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB V 77-9/2015 од 13.07.2015 
година. 

                                                                                                     
почетна цена:  55.200,00 ден 

 
68. Марка  Audi,  тип A6, со регистарска ознака  

SK-1951-AC, број на шасија WAUZZZ4AZSN086356,  
година на производство 1995, сила на мотор 110 kw, 
работна зафатнина  1984 cm3,  не е во возна состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-9/2015 од 
13.07.2015 година. 

                                                                                                     
почетна цена: 60.000,00 ден 

 
69. Марка  Fiat, тип  Tipo 1.7 D, со регистарска оз-

нака  SK-379-LU, број на шасија ZFA16000002580802, 
година на производство 1994, работна зафатнина  1793 
cm3, 

боја на каросеријата  металик, не е во возна  сос-
тојба, проценето со проценка бр.CB V 77-8/2015 од 
31.07.2015 година. 

почетна цена:24.600,00 ден 
 
70. Марка  BMW, тип  320i, б рој на шасија 

WBABA110X02151603, година на производство  1988, 
работна зафатнина  1993 cm3, боја на каросеријата  
црна, не е во возна  состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година. 

                                                                                                                  
почетна цена:32.000,00 ден 

 
71. Марка  Golf,  тип  2 CL,  број  на шасија  

VWVZZZ19ZJW426441, боја на каросеријата трула 
вишна, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година. 

                                                                                                                   
почетна цена: 16.500,00 ден 

 
72. Марка  Yamaha,  тип 125, број  на шасија 35E-

015130, боја на каросеријата црвена, не е во возна сос-
тојба, проценето со проценка бр.CB V 77-8/2015 од 
31.07.2015 година. 

                                                                                                                     
почетна цена: 7.200,00 ден 

 
73. Марка  Linkoln, тип  taun car, број на шасија 

1LNLM81WOVY626462, боја  на каросеријата  бела, не 
е во возна состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-
8/2015 од 31.07.2015 година. 

                                                                                                                   
почетна цена:210.000,00 ден 

 
74. Марка  BMW, тип  325 I cabrio, со регистарска 

ознака  SG-236164, број на шасија  
WBABB1100OEB92613, година на производство 1991, 
боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, про-
ценето со проценка бр.CB  77-8/2015 од  31.07.2015 го-
дина. 

                                                                                                                   
почетна цена: 40.000,00 ден 

 
75. Марка  Volkswagen, тип  Golf  2 GTI, број  на 

шасија WVWZZZ19ZJW732924, година на производ-
ство 1989, боја на каросеријата  црвена, не е во возна 
состојба, проценето со проценка бр.CB V 77-8/2015 од 
31.07.2015 година. 

                                                                                                                    
почетна цена:16.500,00 ден 

76. Марка  Ford, тип  escort TD,број на шасија 
WFONXXBBANXE48570, боја на каросеријата  темно 
сина, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена:24.900,00 ден 

 
77. Марка  Mazda , тип  323 i, број на шасија 

JMZBG14F200138577, година на производство  1990, 
боја на каросеријата  црна, не е во возна  состојба, про-
ценето со проценка бр. CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 
година. 

                                                                                                                 
почетна цена: 18.600,00 ден 

 
78. Марка  Toyota, тип Carina  xli, број на шасија 

JT164ATK000013552, година на производство  1993, 
боја на каросеријата  темно сива, не е во возна сос-
тојба, проценето со проценка бр.CB V 77-8/2015 од 
31.07.2015 година. 

                                                                                                                 
почетна цена:25.500,00 ден 

 
79. Марка  Toyota, тип  Corola, со регистарска озна-

ка SK-740-SE, број на шасија JTI72CEA008003967, го-
дина на производство 1994, боја на каросеријата темно 
сива, не е во  возна  состојба, проценето  со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.  

                                                                                                                  
почетна цена:20.400,00 ден 

 
80. Марка  Kia, тип Pride,  број на шасија 

KNEDA2322WK083230, боја на каросеријата  темно 
сина, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од  31.07.2015 година. 

                                                                                                                  
почетна цена:11.100,00 ден 

 
81. Марка  Audi, тип  80, со регистарска  ознака  

161-KS-678, број  на шасија WAUZZZ8CZPA269093, 
година на производство 1994, боја на каросеријата  
бела, не е во возна состојба, проценето со проценка 
бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.  

                                                                                                                  
почетна цена:40.000,00 ден 

 
82. Марка  Volkswagen, тип  Golf 2  cl, број  на ша-

сија WVWZZZ17ZFW224330, боја на каросеријата  
сиво-зелена, не е во возна состојба, проценето со про-
ценка  бр.CB V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.  

                                                                                                                   
почетна цена:20.400,00 ден 

 
83. Марка  Volkswagen, тип  Golf  2, со регистарска 

ознака SK-160-RO, број  на шасија  
WVWZZZ19ZGW475645, година  на производство 
1990, боја на каросеријата  бела, не е во возна  состојба, 
проценето со проценка бр.CB V 77-8/2015 од 
31.07.2015 година. 

                                                                                                              
почетна цена:16.800,00 ден                                                                                                                                                                         

              
Член 2 

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлу-
ка да се изврши поединечно по пат на електронско јав-
но наддавање, со почетна цена согласно проценетата 
вредност од Бирото за судски вештачења наведена во 
член 1 од оваа одлука, која претставува почетна цена за 
електронското јавно наддавање.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница  http://e-aukcii.finance.gov.mk. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-12792/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

6488. 
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 сед-
ницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ  НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Државниот архив на Република 

Македонија се даваат на трајно користење, без надо-
мест, недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 
ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб, на КП 13829/2, КО Цен-
тар 1 – Скопје, ИЛ 95655 сопственост на Република 
Македонија и тоа.  

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К6, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 50 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К6, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 1475 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Х, со внатрешна површина од 212 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 50 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 1311 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 30 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП, со внатрешна површина од 494 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 808 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат МК8, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ХС, со внатрешна површина од 15 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат МК8, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДПД, со внатрешна површина од 513 м2; 

Дел од една идеална третина од подземните гаражи 
и тоа:  

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 772 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да КГП, со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД, со внатрешна површина од 149 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од згра-
да КГП , со внатрешна површина од 25 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДПД, со внатрешна површина од 15 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 24 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ , со внатрешна површина од 21 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД, со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 887 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да КГП, со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД, со внатрешна површина од 90 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да КГП, со внатрешна површина од 26 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 41 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 3, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 13 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ, со внатрешна површина од 21 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 2, кат ПО-2, број 4, намена на посебен дел од 
зграда ДЗД , со внатрешна површина од 24 м2,  

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ, со внатрешна површина од 13 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ХС, со внатрешна површина од 49 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 956 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДПД, со внатрешна површина од 413 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ, со внатрешна површина од 2 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ХС, со внатрешна површина од 56 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 264 м2; 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12843/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6489. 
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 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА УСТАВНИОТ СУД НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Уставниот суд на Република Ма-

кедонија се даваат на трајно користење, без надомест, 
недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на ул. „Кеј 
Димитар Влахов“ , бб на КП 13829/2, КО Центар 1 – 
Скопје, ИЛ 95655  сопственост на Република Македо-
нија, и тоа: 

 - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Х, со внатрешна површина од 160 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 50 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 837 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Х, со внатрешна површина од 120 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 50 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 875 м2; 

Дел од една идеална третина од подземните гаражи 
и тоа:  

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 772 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да КГП , со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 149 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од згра-
да КГП , со внатрешна површина од 25 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДПД, со внатрешна површина од 15 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 24 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ , со внатрешна површина од 21 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 887 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да КГП, со внатрешна површина од 27 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 90 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да КГП , со внатрешна површина од 26 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 41 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 3, намена на посебен дел од згра-
да ДЗД , со внатрешна површина од 13 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ , со внатрешна површина од 21 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 2, кат ПО-2, број 4, намена на посебен дел од 
зграда ДЗД , со внатрешна површина од 24 м2,  

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ, со внатрешна површина од 13 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ХС, со внатрешна површина од 49 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 956 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ДПД, со внатрешна површина од 413 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ЛФ, со внатрешна површина од 2 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да ХС, со внатрешна површина од 56 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 
влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од згра-
да Г, со внатрешна површина од 264 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12845/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

6490. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија  (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

пренесување на правото на користење на недвижен 
имот број 23-2318/1 од 12.5.2003 година, („Службен 
весник на Република Македонија“ број 34/2003). 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-12880/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

6491. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРУШТВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-
ВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ  

ДООЕЛ" СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Друштво за изградба, управување и издавање на 
повеќенаменска сала „Борис Трајковски ДООЕЛ" 
Скопје бр. 09-4844/3 од 22.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-13182/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6492. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10. 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за транспорт и врски бр.09-
5392/2 од 22.12.2015 година. 

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

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

 
Бр.42-13182/2 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6493. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за култура 6р. 09-5083/6 од 
22.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-13182/3 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6494. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00. 12/03, 55/05, 37/06,115/07. 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Министерство-
то за култура бр.42-12315/5 од 21 декември 2015 годи-
на („Службен весник на Република Македонија" бр. 
223/15). 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-13182/4 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6495. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

ОД ЗНАЧЕЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се иззема од стопанисување нед-

вижната ствар- деловен простор, со вкупна површина 
од 121 м2, кој се наоѓа на ул. 11 Октомври, Куманово, 
на КП.бр.14812, КО Куманово, зграда 1, намена Делов-
на зграда вон стопанството, влез 1, приземје, запишан 
во Имотен лист бр.46421, сопственост на Република 
Македонија, од Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен прос-
тор од значење на Републиката-Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-13393/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

6496. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа премер на објек-
тот кој претставува партерно уредување на просторот 
над Подземното паркиралиште за Македонска опера и 
балет на локалитетот „Мал Ринг“ на Кеј „Димитар Вла-
хов“ бб, во Скопје, на КП 9505/2, КП 9505/3, КП 
9506/3, КП 9506/7, КП 9506/8, КП 9506/10, КП 9506/13, 
КП 9507/2, КП 9508/5, КП 9508/6, КП 9522/3, КП 
13829/4, КП 13829/9, КП 13829/10 и КП 13829/12 КО 
Центар 1 Скопје.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-13424/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6497. 
Врз основа на член 36 став (3) 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 29.12.2015 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар - 

деловна просторија, во зграда број 2, влез 1, приземје 
со површина од 660 м2, која се наоѓа на ул.„Кеј Дими-
тар Влахов“ бр.4, на КП бр.9521, КО Центар 1, евиден-
тиран во Имотен лист број 9099, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижна ствар од член 1 од 
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења број CB IV 298/15 од 25.12.2015 
година, во која е процената вкупната вредност на нед-
вижната ствар во износ од 34.083.177,00 денари.  

Висината на почетната месечната закупнина изне-
сува 0,5 % од проценетата вкупна вредност на недвиж-
ната ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува  
170.416,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница:       

www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-13465/1 Заменик на претседателот 

29 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6498. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ТЕТОВО 

 
1. Идриз Мустафа се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Тетово, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово, се именува 
Африм Шехапи. 
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3. Ова Решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-13421/1        Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година         на Република Македонија, 
Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6499. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ - „ЖЕЛЕЗНИЧАР“  

- СКОПЈЕ 
 
1. Решат Алии се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - „Железничар“ - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“ - 
Скопје, се именува Седула Усеини. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-13426/1        Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година         на Република Македонија, 
Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6500. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА  ОСНОВАЧОТ 

НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ 
 
1. Ридван Ибраими се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје, се именува 
Авдиљ Битиќи. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-13428/1        Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година         на Република Македонија, 
Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6501. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА  

– СКОПЈЕ 
 
1. Фета Мустафа се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот ЈЗУ 
Психијатриска болница – Скопје, поради истек на ман-
датот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје, се 
именува Сефи Шабани. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-13431/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6502. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА 

МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Ибраим Исмаилоски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабили-
тација – Скопје, се именува Бесим Алиу. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-13433/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6503. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 
154/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Агим Џелили се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје, по-
ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматоло-
гија – Скопје, се именува Азиз Алили. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24-13434/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6504. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 

154/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 

ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. Бурим Алили се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за хематологија – Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематоло-

гија – Скопје, се именува Агрон Пајазити. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24-13435/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6505. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 

154/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. Башким Исмаили се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје, 

поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – 

Скопје, се именува Назми Рамани. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24-13437/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6506. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 

154/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. Наим Исмаили се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, пора-

ди истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија 

– Скопје, се именува Авдуљ - Селам Селами. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24-13438/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

6507. 

Врз основа на член 134-а став (11) од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15 и 215/15), министерот за економија до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИН-

ФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРА-

ВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА  

КАЈ ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Член 1 

Во Правилникот за информациски систем за следе-

ње и управување со потрошувачката на енергија кај ли-

цата од јавниот сектор („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 125/15), членот 17 се менува и гласи: 
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„(1) Одредбата од член 7 став (2) од овој правилник 

ќе отпочне да се применува од 15 јануари 2017 година. 

(2) Одредбите од член 8 ставови (1) и (2) од овој 

правилник ќе отпочнат да се применуваат  од 1 февруа-

ри 2017 година. 

(3) Одредбата од член 8 став (3) од овој правилник 

ќе отпочне да се применува од 1 јули 2017 година.  

(4) Одредбата од член 9 став (1) од овој правилник 

ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 го-

дина. 

(5) Одредбата од член 10 став (2) од овој правилник 

ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 го-

дина.  

(6) Одредбата од член 11 став (1) од овој правилник 

ќе отпочне да се применува од 1 август 2017 година.“ 

 

Член 2 

Во членот 18 зборовите: „1 јануари 2016“ се заме-

нуваат со зборовите: „1 јануари 2017 година“. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 12-4276/5  

25 декември 2015 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 

__________ 

6508. 

Врз основа на член 15-ж став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство  („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), министерот за  економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОН-

СКИОТ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТА-

ВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-

тење на Електронскиот систем за електронска аукција 

за доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство. 

 

Член 2 

Електронскиот систем за електронска аукција (во 

понатамошниот текст: ЕСЕА) содржи програми што 

овозможуваат далечинска комуникација и размена на 

податоци и е достапен на интернет страницата. 

Член 3 

ЕСЕА врши шифрирање на примените податоци и 

за време на спроведувањето на електронските аукции 

го оневозможува откривањето на идентитетот на учес-

ниците на електронската аукција. 

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЕА се од-

вива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) ко-

муникација. 

 

Член 4 

За најава, користење на функционалностите и пре-

земање дејствија преку ЕСЕА корисниците ги употре-

буваат истите кориснички имиња и лозинки кои ги ко-

ристат за поставување на огласите на Електронскиот 

систем за јавни набавки (во понатамошниот текст: 

ЕСЈН)  

Корисничкото име важи за целото времетраење на 

користењето на ЕСЕА. 

 

Член 5 

Јавниот партнер го користи ЕСЕА за спроведување 

на електронската  аукција и  преземање на извештајот 

од текот на аукцијата. 

 

Член 6 

Економскиот оператор откако ќе биде поканет на 

аукција треба да има активиран профил (корисничко 

име/е-маил и лозинка) кои ќе ги користи на ЕСЕА за 

учество на електронска аукција. 

 

Член 7 

Електронска аукција на ЕСЕА може да биде пози-

тивна (зголемување на вредноста - наддавање) и/или 

негативна (намалување на вредноста – поддавање) и 

истата  се спроведува на цена изразена во денари како 

апсолутен износ или цена изразена во ЕУР или про-

цент (%). 

 

Член 8 

Во постапка со електронска аукција во која крите-

риум е економски најповолна понуда, пред закажување 

на електронската аукција Комисијата за спроведување 

на постапката за доделување на договор за воспоставу-

вање на јавно приватно партнерство прави целосна ева-

луација на првично поднесените понуди, при што доде-

лува бодови за секој елемент на критериумот. 

Врз основа на спроведената евалуација и доделени-

те бодови, ги внесува вкупните бодови и износот на це-

ната (критериумот за аукција) и се формира почетна 

ранг листа на квалификувани кандидати. 

На електронска аукција која се спроведува во по-

стапка во која како критериум е избран економски нај-

поволна понуда, понудувачите може да ги намалуваат 
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или зголемуваат своите првично поднесени цени/про-

центи, додека бодовите доделени за останатите елемен-

ти остануваат непроменети.  

 

Член 9 

Понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во 

претходната фаза на постапката за доделување на дого-

вор за воспоставување на јавно приватно партнерство  

во хартиена форма потребно е да бидат регистрирани 

со активен профил во ЕСЕА за да можат да бидат пока-

нети на електронската аукција. 

Јавниот партнер преку ЕСЕА закажува електронска 

аукција при што го определува денот и часот на започ-

нување и затворање на аукцијата, минималните и мак-

сималните прагови на намалување и зголемување кои 

се дозволени во процесот на негативно и позитивно 

наддавање, ги внесуваат економските оператори кои ја 

поминале хартиената евалуација и ги известува сите 

понудувачи кои доставиле прифатливи понуди. Почет-

ната цена/критериум за негативното и/или позитивно 

наддавање се генерира на ЕСЕА врз основа на првично 

поднесените цени од прифатливите понуди. 

Доколку во постапка која се спроведува во хартие-

на форма и завршува со електронска аукција се подне-

сени првични понуди со исти цени, при закажувањето 

на електронската аукција, прв се внесува понудувачот 

кој прв ја поднел понудата. 

Минималното времетраење на една електронска 

аукција е 30 минути.  

На ЕСЕА не може да се спроведе електронска аук-

ција за време на државни празници и неработни денови 

и пред 08.30 и по 16.30 часот во работни денови. 

 

Член 10 

Јавниот партнер преку ЕСЕА го поканува единстве-

ниот понудувач да поднесе конечна цена при што го 

определува денот и времетраењето на поднесување на 

конечна цена. 

Почетната цена за поднесување на конечна цена се 

генерира на ЕСЕА врз основа на првично поднесената 

цена од прифатливата понуда. 

Минималното времетраење за поднесување на ко-

нечна цена е 15 минути. На ЕСЕА  не може да се овоз-

можи поднесување на конечна цена за време на држав-

ни празници и неработни денови и пред 08.30 и по 

16.30 часот во работни денови. 

 

Член 11 

Јавниот партнер преку ЕСЕА испраќа покана за 

учество на електронската аукција до сите понудувачи 

кои поднеле прифатливи понуди и кои се регистрирани 

со активиран профил во ЕСЕА во која се содржани ин-

формациите од членот 9 став 2  на овој правилник. 

Јавниот партнер преку ЕСЕА испраќа покана за 

поднесување на конечна цена до единствениот понуду-

вач кој е регистриран со активиран профил  во која се 

содржани информациите од член 10 став 1 на овој пра-

вилник. 

Поканата за учество на електронската аукција се 

испраќа истовремено до регистрираната адреса на е-

пошта на лицето наведено како контакт лице во пону-

дата. 

Секој регистриран и активиран корисник од еко-

номскиот оператор може да учествува на електронска-

та аукција, при што само корисникот од економскиот 

оператор кој прв поднел намалена или зголемена цена 

може да ја заврши електронската аукција. 

 

Член 12 

Доколку во постапката со електронска аукција кри-

териум е најниска цена, тогаш како почетна цена во 

ЕСЕА се поставува најниската цена од сите понуди 

што претходно се евалуирани и прифатени за учество 

на електронската аукција. 

Доколку во постапката со електронска аукција кри-

териум е економски најповолна понуда, како почетна 

цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поста-

вена неговата првично поднесена цена. 

 

Член 13 

За да може да се спроведе електронска аукција на 

ЕСЕА потребно е во постапката за доделување на дого-

вор за воспоставување на јавно приватно партнерство 

да има најмалку две првични прифатливи понуди. 

 

Член 14 

ЕСЕА автоматски го продолжува времето за нега-

тивно и/или позитивно наддавање за дополнителни три 

минути, секогаш кога во последните три минути од 

времето определено за негативно или позитивно надда-

вање се поднесе нова цена. ЕСЕА врши континуирано 

автоматско продолжување на времето за дополнителни 

три минути се додека во последните три минути се дос-

тавува нова цена. 

Електронската аукција автоматски се затвора до-

колку во последните три минути не се достави нова 

цена. 

Продолжувањето на електронската аукција за до-

полнителни три минути, не влијае врз текот на друга 

електронска аукција каде што учествува ист економски 

оператор, доколку настане временско преклопување на 

истите. 

Поднесувањето на конечна цена автоматски се зат-

вора по истекот на времето на поднесување на конечна 

цена или по поднесување на конечна цена. Единстве-
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ниот понудувач ја поднесува конечната цена во ЕСЕА 

само еднаш, а доколку не поднесе  цена првично пону-

дената цена ќе се смета за конечна. 

 

Член 15 

Во ЕСЕА може да се врши промена на информаци-

ите од членот 9 на овој правилник сé до почетокот на 

електронската аукција и за истото се известуваат из-

браните квалификувани понудувачи. 

 

Член 16 

Доколку настане техничка грешка или пад, односно 

недостапност на ЕСЕА (во натамошниот текст: технич-

ка грешка), при што економските оператори се оневоз-

можени од учество на електронска аукција или подне-

сување на конечна цена, тогаш администраторот на 

ЕСЕА го продолжува  времетраењето на аукцијата за 

период еднаков на периодот во кој што ЕСЕА  бил во 

прекин, односно, во случај  да  истекол рокот, овозмо-

жува презакажување на електронската аукција и на 

поднесувањето на конечна цена. 

Доколку е пријавен проблем од страна на корисник 

на ЕСЕА, се врши детална анализа и доколку се утврди 

дека имало техничка грешка, администраторот на 

ЕСЕА, во зависност од природата на техничката 

грешка: 

- овозможува презакажување на аукцијата, 

- овозможува продолжување на аукцијата, 

- овозможува презакажување на поднесувањето на 

конечна цена, или 

- овозможува надминување на техничката грешка 

при користење на ЕСЕА во сите случаи каде тоа е 

можно. 

Техничка грешка на ЕСЕА не претставува прекин 

на интернет врската кај економскиот оператор, непра-

вилно користење на апликацијата на ЕСЕА од страна 

на економскиот оператор или друг технички проблем 

со неговиот информациски систем. 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 15-7957/1  

25 декември 2015 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА 

6509. 

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за обука и 

испит за директор на основно училиште, средно учи-

лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 

за доживотно учење („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15), министерот за 

образование и наука донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува формата и содржи-

ната на уверението за положен испит за директор. 
 

Член 2 

Уверението за положен испит за директор се печати 

на бела хартија со димензии А-4 формат. 

Образецот на Уверението за положен испит за ди-

ректор е даден во Прилог и е составен дел на овој пра-

вилник. 

Образецот на Уверението од став 1 на овој член 

содржи: грб на Република Македонија, назив “РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕН-

ТАР”, називот на уверението „Уверение за  положен 

испит за директор на основно училиште, средно учи-

лиште, ученички дом или  работнички универзитет за 

доживотно учење”, име, татково име, презиме, датум и 

место на раѓање на лицето кое го положило испитот за 

директор на основно училиште, средно училиште, уче-

нички дом или  работнички универзитет за доживотно 

учење, ден на полагање на испитот, деловоден број и 

датум на издавање на уверението, потпис на претседа-

телот на Испитната комисија, потпис на директорот/за-

меник на директорот на Државен испитен центар и 

место за печат. 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 

отпочнувањето на примената на Законот за обука и ис-

пит за директор на основно училиште, средно учи-

лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 

за доживотно учење („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15). 

 

Бр. 20-19109/1 Министер 

22 декември 2015 година за образование и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6510. 
Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  

член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-

нот за Советот на јавните обнвинители на Република 

Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-

ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 

нa сто и третата седница одржана на 30.12.2015 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ГЕВГЕЛИЈА 

 

I 

  За  Основен  јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Гевгелија  се избира:  

1. Василка Садикова Ковачева. 

                            

II 

Оваа одлука влегува во сила на ден 1.1.2016 година, 

а ќе се објави во “Службен весник на Република Маке-

донија”.  

 

СОИ. Бр. 7/15 Совет на јавните обвинители 

30 декември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

6511. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВА-

ЊЕ НА РАКОВИ СО ПОТЕКЛО ОД БАНГЛАДЕШ 

КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ  

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

задолжително лабораториско испитување на ракови со 

потекло од Бангладеш кои се наменети за исхрана на 

луѓе при увоз во Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 113/10).  

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-8732/3 

Агенција за храна и 

ветеринарство 

25 декември 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

6512. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ста-

вови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, 

член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 

101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 

1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот 

бр.02-7050/6 од 18.12.2015 година, во врска со писме-

ното барање поднесено од страна на физичкото лице 

Едем Салифоски од с.Преглово, општина Пласница, за-

верено со наш Уп 1 бр.03-142 од 18.05.2015 година, и 

Заклучокот бр.02-7152/3 од 29.12.2015 година, на своја-

та 42-ра седница одржана на 29.12.2015 година, ја до-

несе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО 

 

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за радио емитување на програмски сервис, му-

зичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, 

на подрачјето на општина Пласница, кој ќе се емитува 

преку радиофреквенција определена од страна на 

Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа:      

103.0 MHz. 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 

(девет) години и не може да се пренесува на друго 

лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 

минималните технички, просторни, финансиски и кад-

ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-

ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-

ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во 

предметната конкурсна документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-

лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-

кации на РМ согласно со Законот за електронските ко-
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муникации („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите до-

несени врз основа на него, се образложени и допреци-

зирани во предметната конкурсна документација и 

одобрението за користење радиофреквенција издадено 

од Агенцијата за електронски комуникации. 
5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 

ги оценува врз основа на следните критериуми, на 
следниот начин на бодирање: 

 

1. Предвидена застапеност на 
програма произведена од стра-
на на самиот радиодифузер (in-
house production) и продукција 
на македо-нски аудио дела 

 
 

.......... 
 

17 бода 
 

 предвидена застапеност на 
програма произведена од стра-
на на самиот радиодифузер (in-
house production), во текот на 
неделата 

 

 

- - над 5% до 10% од говорниот дел 
од програмата 

...5 бода 
 

- - над 10% до 15% од говорниот 
дел од програмата 

...8 бода 
 

   

 застапеност на македонски ау-
дио дела (изворно создадена 
програма), во текот на денот 

 

 

- над 50% до 60% од говорниот дел 
од програмата 

...5 бода 
 

- над 60% од говорниот дел од прог-
рамата 

...9 бода 
 

   

2. Квалитет, жанровска и те-
матска разновидност на сод-
ржините 

.............. 
17 бода 

 

- - до 3 (три) видови програми од го-
ворниот дел од програмата 

.10 бода 
 

- - над 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

.17 бода 
 

   

3. Застапеност на програми со 
кои се поттикнува развој и за-
чувување на националната кул-
тура 

 
.............. 

 
17бода 

 

 програми со кои се поттикнува 
развој и зачувување на нацио-
налната култура, емитувани на 
годишно ниво 

 

 

- до 20 часа во текот на годината ...5 бода  

- над 20 часа во текот на годината ...8 бода  

   

 емитувана инструментална му-
зика од македонски автори, во-
кална и/или вокално-инстру-
ментална музика на јазикот/ја-
зиците на кој/кои ќе се емитува 
говорниот дел од програмата, 
во текот на денот 

 

 

- над 40% до 60% од вкупно емиту-
ваната музика 

...5 бода 
 

- над 60% од вкупно емитуваната 

музика 

...9 бода 
 

4. Застапеност на информации 

и содржини од значење за под-

рачјето во кое ќе се емитува 

програмскиот сервис (инфор-

мации од локален карактер), во 

текот на неделата 

 

 

.............. 

 

 

7бода 

 

- до 3 часа од говорниот дел од 

програмата  

...4 бода 
 

- над 3 часа од говорниот дел од 

програмата  

...7 бода 
 

   

5. Бројот и структурата на вра-

ботените потребни за вршење 

на дејноста 

 
7бода 

 

- 5.1. број на вработени    

- До 4 вработени 2 бода  

- Над 4 вработени 4 бода  

   

- 5.2. структура на вработените    

- До 2 новинари 2 бода  

- Над 2 новинари 3 бода  

   

6. Технички услови за произ-

водство на програмите 

 7бода 

 

   

7. Понудено време на дневно 

емитувана програма 

............. 7бода 

 

- од 10 до 17 часа ...4 бода  

- над 17 часа ...7 бода  

   

8. Просторни услови за врше-

ње на дејноста 

 7бода 

 

   

9. Финансиската способност за 

остварување на дејноста и по-

нудените гаранции 

 
7бода 

 

   

10. Понуден рок на започнува-

ње со вршење на дејноста 

 
7бода 

- до 6 месеци од денот на издавање 

на дозволата  

...7 бода 
 

- над 6 месеци од денот на издавање 

на дозволата 

...4 бода 
 

   

 

Вкупно 100 бода 

 

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 

од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата 

издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 

надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата  

согласно член 80 од напред цитираниот Закон и соглас-

но Правилникот за процедурите на финансиското и 

сметководственото работење на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за 
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форматите на програмските сервиси на радиодифузе-

рите („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 

на телевизиски и радио програми („Службен весник на 

Република Македонија“, бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-

дишен надоместок согласно со Законот за електронски-

те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-

ка на годишниот надоместок за користење на радио-

фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-

ции („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.161/14). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 

плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-

кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 

датумот на важењето на одобрението за користење ра-

диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 

микролокација, максималната ефективна иззрачена 

моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-

ко и за другите технички параметри што не се опреде-

лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 

кандидатите се должни (по подигањето на документа-

цијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенци-

јата за подигнатата документација) да се обратат во 

Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги до-

бијат деталните технички параметри, кои се составен 

дел на конкурсната документација и според кои ќе тре-

ба да се изработи техничкиот елаборат за предава-тел-

ниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 

електронски комуникации треба да биде со истиот на-

зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 

на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-

шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-

јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 

можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македо-

нија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 

часот.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 

од 50.000 (педесет илјади) денари на жиро сметка: 

300000000618023, на Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 

банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Ма-

кедонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” 

бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен 

конкурс за доделување дозвола за емитување на радио 

програмски сервис на локално ниво - општина Плас-

ница”.  

Пријавата, со придружната документација од член 

73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока. 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 

пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) 

дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 

нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 

во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 

оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-

на во конкурсната документација. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 

рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат под-

готвени и доставени според условите утврдени во кон-

курсната документација, нема да бидат разгледувани. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 

јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 

02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-

лови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-

431; 

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џе-

лили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 

02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437 за општи 

податоци и правни прашања: Цветанка Митревска тел: 

02/3103-415; м-р Ивона Муфишева Алексовска тел: 

02/3103-413. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 

конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-

ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по 

истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден 

во точка 12 на оваа одлука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отвара-

ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 

www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозволата за радио 

емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе 

биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на 

одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во 

точка 13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 

одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-

дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 

и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 

дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 

мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

во Република Македонија, а влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 

   

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, на ден 18.05.2015 година, беше доставено 

писмено барање (Уп 1 бр.03-142 – прилог бр.5) од стра-
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на на физичкото лице Едем Салифоски од с.Преглово, 

општина Пласница, за отварање на локална радиоста-

ница на подрачјето на општина Пласница.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, на 09.06.2015 го-

дина, се обрати со писмен допис до Агенцијата за елек-

тронски комуникации за да побара информација дали 

на ова локално подрачје има слободни фреквенции (до-

пис бр.03-3909/1). Агенцијата за електронски информа-

ции, на 10.07.2015 година, одговори дека „врз основа 

на извршена првична анализа од страна на Секторот за 

радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за 

доделување фреквенција за емитување радио програма 

на територијата на општина Пласница“. Исто така, 

Агенцијата за електронски комуникации достави пода-

тоци за радиофреквенција, Информација, бр.0808-

2197/4 од 25.12.2015 година (наш бр.03-7125/2 од 

28.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио 

програмата на територијата на општина Пласница, и 

тоа: 103.0 МHz. 

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку 

согласно со Планот за доделување и користење на ра-

диофреквенциите, се утврди дека има слободни радио-

фреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе 

ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, 

а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој 

закон, како и од аспект на потребите на публиката. За 

да ги утврди потребите на публиката за телевизиско 

или радио емитување во соодветната сервисна зона, ка-

ко и за видот, односно форматот на програмските сер-

виси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата 

може да спроведе јавно истражување“. 

Друштвото за трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од 

Скопје, кое во соодветна постапка за јавна набавка бе-

ше избрано да изработи студија и да спроведе јавно ис-

тражување, на ден 10.12.2015 година до Агенцијата 

достави „Студија за утврдување на оправданоста за об-

јавување јавен конкурс за доделување дозвола, од ас-

пект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потре-

бите на публиката“, заверена со наш бр.03-6961/1, која 

е објавена на веб страницата на Агенцијата на 

15.12.2015 година. 

Првиот дел од Студијата се однесува на оправда-

носта за објавување јавен конкурс од аспект на испол-

нувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги. Овој дел од студијата е поделен 

на два дела, при што првиот дел претставува анализа 

на пазарот која се однесува на импликациите кои би ги 

имал евентуалниот влез на нов субјект, а вториот дел 

претставува анализа на постоечката медиумска понуда 

како и стратешките насоки за развој на аудио и аудио-

визуелните медиуми во Македонија. Вториот дел од 

Студијата се однесува на оправданоста за објавување 

јавен конкурс од аспект на потребите на публиката.  

Во врска со оправданоста за објавување јавен кон-

курс за доделување дозвола за радио емитување на ло-

кално ниво, според наодите на Студијата „постои оп-

равданост да се објави оглас во оние локални подрачја 

во коишто нема ниту едно локално радио, а постои за-

интересираност за инвестирање во локална радиоста-

ница“. 

Согласно напред наведеното, а поради тоа што со 

напред наведената Студија бр.03-6961/1 од 10.12.2015 

година се утврди дека постои оправданост да се објави 

оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту 

едно локално радио, а постои заинтересираност за ин-

вестирање во локална радиостаница, врз основа на 

член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а 

во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 

10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 

алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од 

Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 

година и Заклучокот бр.02-7050/6 од 18.12.2015 го-

дина, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 42-та седница, одржана на 

29.12.2015 година, донесе Одлука како  

во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Македонија”, на веб-страницата на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 

едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која 

не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните во Република Македонија, која влегува во 

сила од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

       УП1 Бр. 08-1228 

Агенција за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 

услуги 

    29 декември 2015 година Претседател на Советот 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

__________ 

6513. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ста-

вови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, 

член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 

101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 

1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот 

бр.02-7050/7 од 18.12.2015 година, во врска со писме-

ното барање поднесено од страна на физичкото лице 

Глигор Арсов од Штип, заверено со наш арх.бр.03-48 

од 08.06.2015 година, и Заклучокот бр.02-7152/2 од 

29.12.2015 година, на својата 42-ра седница одржана на 

29.12.2015 година, ја донесе следната 
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О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО  

 

1.  Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) 

дозвола за радио емитување на програмски сервис, му-

зичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, 

на подрачјето на општина Карбинци, кој ќе се емитува 

преку радиофреквенција определена од страна на 

Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа:         

96.0 МHz. 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 

(девет) години и не може да се пренесува на друго 

лице. 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат 

минималните технички, просторни, финансиски и кад-

ровски услови, утврдени во Правилникот за минимал-

ни технички, просторни, финансиски и кадровски усло-

ви за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во 

предметната конкурсна документација. 

4. Техничките карактеристики и параметри опреде-

лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-

кации на РМ согласно со Законот за електронските ко-

муникации („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите до-

несени врз основа на него, се образложени и допреци-

зирани во предметната конкурсна документација и 

одобрението за користење радиофреквенција издадено 

од Агенцијата за електронски комуникации. 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе 

ги оценува врз основа на следните критериуми, на 

следниот начин на бодирање: 

 

1. Предвидена застапеност на 

програма произведена од страна 

на самиот радиодифузер (in-

house production) и продукција 

на македо-нски аудио дела 

 

 

.............. 

 

 

17 бода 

 

 предвидена застапеност на прог-

рама произведена од страна на 

самиот радиодифузер (in-house 

production), во текот на неделата 

  

- - над 5% до 10% од говорниот дел 

од програмата  

           

...5 бода 

 

- - над 10% до 15% од говорниот дел 

од програмата  

...8 бода  

   

 застапеност на македонски ау-

дио дела (изворно создадена 

програма), во текот на денот 

  

- - над 50% до 60% од говорниот дел 

од програмата  

...5 бода  

- - над 60% од говорниот дел од 

програмата  

...9 бода  

   

2. Квалитет, жанровска и темат-

ска разновидност на содржи-

ните 

.............. 17 бода 

 

- - до 3 (три) видови програми од го-

ворниот дел од програмата 

.10 бода  

- - над 3 (три) видови програми од 

говорниот дел од програмата 

.17 бода  

   

3. Застапеност на програми со 

кои се поттикнува развој и зачу-

вување на националната кул-

тура 

 

.............. 

 

17 бода 

 

 програми со кои се поттикнува 

развој и зачувување на нацио-

налната култура, емитувани на 

годишно ниво 

  

- - до 20 часа во текот на годината  ...5 бода  

- - над 20 часа во текот на годината ...8 бода  

   

 емитувана инструментална му-

зика од македонски автори, во-

кална и/или вокално-инструмен-

тална музика на јазикот/јазици-

те на кој/кои ќе се емитува го-

ворниот дел од програмата, во 

текот на денот 

  

- - над 40% до 60% од вкупно емиту-

ваната музика 

...5 бода  

- - над 60% од вкупно емитуваната 

музика 

...9 бода  

   

4. Застапеност на информации и 

содржини од значење за подрач-

јето во кое ќе се емитува прог-

рамскиот сервис (информации 

од локален карактер), во текот 

на неделата 

 

 

.............. 

 

 

7 бода 

 

- - до 3 часа од говорниот дел од 

програмата  

...4 бода  

- - над 3 часа од говорниот дел од 

програмата  

...7 бода  

   

5. Бројот и структурата на вра-

ботените потребни за вршење на 

дејноста 

 7 бода 

 

- 5.1. број на вработени    

- До 4 вработени 2 бода  

- Над 4 вработени 4 бода  

   

- 5.2. структура на вработените    

- До 2 новинари 2 бода  

- Над 2 новинари 3 бода  

   

6. Технички услови за производ-

ство на програмите 

 7 бода 

 

   

7. Понудено време на дневно 

емитувана програма 

.............. 7 бода 

 

- - од 10 до 17 часа  ...4 бода  

- - над 17 часа  ...7 бода  

   

8. Просторни услови за вршење 

на дејноста 

 7 бода 
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9. Финансиската способност за 

остварување на дејноста и пону-

дените гаранции 

 7 бода 

 

   

10. Понуден рок на започнување 

со вршење на дејноста 

 7 бода  

- - до 6 месеци од денот на издавање 

на дозволата  

...7 бода  

- - над 6 месеци од денот на издавање 

на дозволата 

...4 бода  

   

Вкупно 100 бода 

 

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годи-

шен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи 

од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, во рок од 30 дена од денот на приемот на факту-

рата издадена од Агенцијата. 

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 

надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата сог-

ласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 

Правилникот за процедурите на финансиското и смет-

ководственото работење на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за 

форматите на програмските сервиси на радиодифузе-

рите („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување 

на телевизиски и радио програми („Службен весник на 

Република Македонија“, бр.172/14). 

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа го-

дишен надоместок согласно со Законот за електронски-

те комуникации и Правилникот за начинот на пресмет-

ка на годишниот надоместок за користење на радио-

фреквенции, на Агенцијата за електронски комуника-

ции („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.161/14). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 

плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-

кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 

датумот на важењето на одобрението за користење ра-

диофреквенции. 

8. За определување на предавателната фреквенција, 

микролокација, максималната ефективна иззрачена 

моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-

ко и за другите технички параметри што не се опреде-

лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 

кандидатите се должни (по подигањето на документа-

цијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенци-

јата за подигнатата документација) да се обратат во 

Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги до-

бијат деталните технички параметри, кои се составен 

дел на конкурсната документација и според кои ќе тре-

ба да се изработи техничкиот елаборат за предава-

телниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 

електронски комуникации треба да биде со истиот на-

зив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги.   

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 

на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-

шува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенци-

јата.  

Конкурсната документација и образецот - Пријава, 

можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македо-

нија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 

часот.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 

од 50.000,00 (педесет илјади) денари на жиро сметка: 

300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална 

банка АД Скопје. 

  10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Ма-

кедонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македо-

нија” бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на 

јавен конкурс за доделување дозвола за емитување на 

радио програмски сервис на локално ниво - општина 

Карбинци”.  

Пријавата, со придружната документација од член 

73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока. 

11. Пријавата може да се достави препорачано по 

пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) 

дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 

нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 

во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 

оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-

на во конкурсната документација. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 

рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат под-

готвени и доставени според условите утврдени во кон-

курсната документација, нема да бидат разгледувани. 

Дополнителни информации, во врска со објавениот 

јавен конкурс, може да се добијат од следните лица: 

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 

02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;  

- за сопственичката структура и кадровските ус-

лови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-

431; 

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џе-

лили тел: 02/3103-407; 

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 

02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437  

- за општи податоци и правни прашања: Цветанка 

Митревска тел: 02/3103-415; м-р Ивона Муфишева 

Алексовска тел: 02/3103-413. 

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен 

конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на Република Македонија, Палата „Панко Брашна-

ров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по 

истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден 

во точка 12 на оваа одлука. 
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Информацијата за денот и часот на јавното отвара-

ње ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: 

www.avmu.mk. 

14. Одлуката за доделување на дозволата за радио 

емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе 

биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на 

одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во 

точка 13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за 

одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (се-

дум) дена од денот на нејзиното донесување. 

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб-страницата на Агенци-

јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 

и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот 

дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во 

мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 

во Република Македонија, а влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, на ден 08.06.2015 година, беше доставено 

писмено барање (арх.бр.03-48 – прилог бр.5) од страна 

на физичкото лице Глигор Арсов од Штип, за отварање 

на локална радиостаница на подрачјето на општина 

Карбинци.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, на 09.06.2015 го-

дина, се обрати со писмен допис до Агенцијата за елек-

тронски комуникации за да побара информација дали 

на ова локално подрачје има слободни фреквенции (до-

пис бр.03-3909/1). Агенцијата за електронски информа-

ции, на 10.07.2015 година, одговори дека „врз основа 

на извршена првична анализа од страна на Секторот за 

радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за 

доделување фреквенција за емитување радио програма 

на територијата на општина Карбинци“. Исто така, 

Агенцијата за електронски комуникации достави пода-

тоци за радиофреквенција, Информација, бр.0808-

2197/4 од 25.12.2015 година (наш бр.03-7125/2 од 

28.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио 

програмата на територијата на општина Карбинци, и 

тоа: 96.0 МHz. 

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку 

согласно со Планот за доделување и користење на ра-

диофреквенциите, се утврди дека има слободни радио-

фреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе 

ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, 

а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој 

закон, како и од аспект на потребите на публиката. За 

да ги утврди потребите на публиката за телевизиско 

или радио емитување во соодветната сервисна зона, ка-

ко и за видот, односно форматот на програмските сер-

виси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата 

може да спроведе јавно истражување“. 

Друштвото за трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од 
Скопје, кое во соодветна постапка за јавна набавка бе-
ше избрано да изработи студија и да спроведе јавно ис-
тражување, на ден 10.12.2015 година до Агенцијата 
достави „Студија за утврдување на оправданоста за об-
јавување јавен конкурс за доделување дозвола, од ас-
пект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потре-
бите на публиката“, заверена со наш бр.03-6961/1, која 
е објавена на веб страницата на Агенцијата на 
15.12.2015 година. 

Првиот дел од Студијата се однесува на оправда-
носта за објавување јавен конкурс од аспект на испол-
нувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги. Овој дел од студијата е поделен 
на два дела, при што првиот дел претставува анализа 
на пазарот која се однесува на импликациите кои би ги 
имал евентуалниот влез на нов субјект, а вториот дел 
претставува анализа на постоечката медиумска понуда 
како и стратешките насоки за развој на аудио и аудио-
визуелните медиуми во Македонија. Вториот дел од 
Студијата се однесува на оправданоста за објавување 
јавен конкурс од аспект на потребите на публиката.  

Во врска со оправданоста за објавување јавен кон-
курс за доделување дозвола за радио емитување на ло-
кално ниво, според наодите на Студијата „постои оп-
равданост да се објави оглас во оние локални подрачја 
во коишто нема ниту едно локално радио, а постои за-
интересираност за инвестирање во локална радиоста-
ница“. 

Согласно напред наведеното, а поради тоа што со 
напред наведената Студија бр.03-6961/1 од 10.12.2015 
година се утврди дека постои оправданост да се објави 
оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту 

едно локално радио, а постои заинтересираност за ин-
вестирање во локална радиостаница, врз основа на 
член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а 
во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 
10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 
алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 
година и Заклучокот бр.02-7050/7 од 18.12.2015 го-
дина, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 42-та седница, одржана на 

29.12.2015 година, донесе Одлука како во диспозити-
вот, која ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 
2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е 
на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија, која влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
         

       УП1 Бр. 08-1229 

Агенција за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 

услуги 
    29 декември 2015 година Претседател на Советот 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6514. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 од  Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/15, 33/15, 

192/15 и 215/15) и членовите 28 и 45 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“, бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштво за консалтинг, трговија 

и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, на седницата 

одржана на 30.12.2015 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 

бр. 47/13 од 09.05.2013 година, („Службен весник на 

РМ“ бр. 70/2013) на Друштво за консалтинг, трговија и 

услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, се менува пора-

ди промена на управител и промена на седиште. 

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-47/13  

30 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1  

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ 

ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, 

бул. Партизански Одреди бр. 14, влез 1 кат 5 стан X 

- Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

09.05.2013 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

09.05.2023 година  

5. Евидентен број на издадената лиценца:  

ЕЕ - 121.10.1/13/2/15 

 

6.  Број на деловниот субјект - 6827306 

          

7.  Единствен даночен број - 4080012532308 

 

8.  Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

цитети. 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

 -   обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
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те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-

ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 

кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 
 
12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

-  да обезбедува  консолидирани финансиски из-

вештаи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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