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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1513.

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“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е ЈЗУ Здравствен дом Железничар 
Скопје, и тоа:

Марка Рено Лагуна

Тип 1.9 ТДИ

Регистарска ознака SK 2593 AD

Број на шасија VF1K56J052270880

Број на мотор F9QF710C019152

Година на производство 2000

Сила на мотор во KW 72 KW/KS
Работна зафатнина на 
мотор

1870 m3

Маса на празно возило 
во kg

1360 kg

Форма или намена на 
каросерија

Лимузина

Боја на каросерија 98 плава

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управа за имотно - правни работи, со проценетата 
вредност утврдена согласно Проценката на ДП Проце-
нител-НС ДОО Струмица, Процена СВ бр.09-059/17 од 
1.12.2017 година, во која е проценета вкупната вред-
ност на движната ствар во износ од 31.733,00 денари.

Почетна цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 31.733,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следна-
та 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. 44-2110/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1514.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.5.2018  година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА,  ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, 

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест 
500.000 литри Еуродизел БС гориво на Акционерското 
друштво Водостопанство на Република Македонија, во 
државна сопственост, Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член, се отста-
пуваат на Акционерското друштво Водостопанство на 
Република Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, за извршување на работите од нивната дејност    

– чистење на критични места од поплави.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Акционерското друштво Водостопанство 
на Република Македонија, во државна сопственост, 
Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

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

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

Бр. 44-3212/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1515.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движните ствари, и тоа:



 Стр. 4 - Бр. 84                                                                                              9 мај 2018

НАЗИВ НА 
ДВИЖНА 

СТВАР

НОМЕНКЛАТУРЕН 
БРОЈ

КОЛИЧИНА

Вреќи за 
спиење

4340-0000-0021-8 300

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

на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Град Скопје 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

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

Бр. 44-3842/1 Заменик на претседателот
      2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1516.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, 
донесе

О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ

Член 1
 Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни 

ствари, кои се наоѓаат на улица „Борис Кидрич“ во 
Тетово, на КП број 2077 КО Тетово 1, евидентирани во 
Имотен лист бр.6335, сопственост на Република 
Македонија, корисник Министерството за одбрана,  и 
тоа:

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ДП, со површина од 190м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ПП,  со површина од 3м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда П, со површина од 35м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ПП, со површина од 15м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ДП, со површина од 609м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, број 1, намена на посебен / заеднички 
дел од зграда ХС, со површина од 22м2,

- Зграда број 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен / 
заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина од 22м2.

Член 2
Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско 
јавно наддавање преку електронски систем за јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерството 
за финансии - Управа за имотно -правни работи, со 
проценета  вредност утврдена, согласно Процената од 
Бирото за судски вештачења СВ број 5 13/18 од 
13.03.2018 година , во која е проценета вкупната 
вредност на недвижната ствар,  во износ од  
83.566.077,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 
417.830,40 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски  на 
интернет страницата:   www. e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

  Бр. 44-3946/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1517.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Општа болница Кавадарци му 
престанува користењето на движнaта ствар, и тоа:

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

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за неврологија – 
Скопје.

 
Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Општа 
болница Кавадарци склучува договор со директорот на 
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника 
за неврологија – Скопје, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-4122/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1518.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 
81/08, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на 

Фондот за осигурување на депозити за 2017 година, 
УО бр. 02-72, усвоена од Управниот одбор на Фондот 
за осигурување на депозити, на седницата, одржана на 
22.2.2018 година.

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

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

Бр. 44-4170/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1519.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана 2.5.2018 година, до-
несе

                                                                            
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА КO МЕТЕЖЕВО, 

OПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА                                                                       

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица КO Метежево, Oпштина Кри-
ва Паланка.

Член 2

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

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

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

Бр. 44-4211/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
1520.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана 2.5.2018 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРА-
ЛА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАС-
ТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на фотоволтаична централа со намена Е2-ко-
мунална супраструктура за производство на електрич-
на енергија КО Врбјани Општина, Кривогаштани.

                                                                          
Член 2

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

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

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

Бр. 44-4216/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1521.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, до-
несе                                                

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛ-
НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА  ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕ-
НА  А4 - ВРЕМЕНО  СМЕСТУВАЊЕ  КО
СОПИШТЕ ВОН ГРАД, ОПШТИНА СОПИШТЕ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација  за 
изградба на објект со намена А4-времено сместување 
КО Сопиште вон град, општина Сопиште.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр. 44-4227/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1522.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на                   2.5.2018 
година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА  ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТО-
ВАРИШТА (МАГАЦИН СО ИЗЛОЖБЕН САЛОН)  
КО ГЛУВО БРАЗДА,  ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г4-стоваришта (магацин 
со изложбен салон)  КО Глуво Бразда, општина Чучер 
Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена  со вкупна површина од 2559м2 , 
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. 44-4228/1 Заменик на претседателот
   2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
1523.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 2.5.2018 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ПРОИЗВОД-
СТВО ПРИМА ГРАДБА  ДОО ШТИП НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ДОЛНО ПОЛЕ“ С.ПРИБАЧЕВО, 

ОПШТИНА КОЧАНИ

1. На Друштвото за градежништво, трговија, услу-
ги и производство ПРИМА ГРАДБА ДОО Штип се 
доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот „Долно 
поле“ с.Прибачево, Општина Кочани, 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-
белите и тоа:

Поле 1:

Точка Координата
Y

Координата
 X

Т-1 7619850 4638233
Т-2 7619885 4638252
Т-3 7619869    4638283 
Т-4 7619869  4638289
T-5 7619905 4638308
T-6 7619898 4638332
T-7 7619883 4638354
T-8 7619872 4638349
Т-9 7619847 4638389
Т-10 7619831 4638368
Т-11 7619819 4638350
Т-12 7619841 4638315
Т-13 7619816 4638298
Т-14 7619831 4638269
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Поле 2: 

Точка Координата
Y

Координата
 X

Т-1 7619850 4638233
Т-2 7619885 4638252
Т-3 7619869    4638283 
Т-4 7619869  4638289

T-5 7619905 4638308

            
Поле 3: 

Точка Координата
Y

Координата
 X

Т-1 7619905 4638233
Т-2 7619913 4638221

Т-3 7619933    4638194 

Т-4 7619937  4638200

T-5 7619943 4638204

Т-6 7619949 4638204

Т-7 7619968 4638217

Т-8 7619950 4638262

Т-9 7619930 4638252

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0.011980 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.        

Бр. 44-4456/1-17 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1524.
Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС 
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕ-
ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 
ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ.АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 
ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 
СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 
за запишување на студенти на втор циклус студии на 
студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година ут-
врден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр.02-
138 донесена на 224-тата седница, одржана на 
29.1.2018 година и бр.02-384/4 донесена на 226-тата 
седница, одржана на 15.3.2018 година, Конкурсот за за-
пишување студенти на втор циклус студии на Универ-
зитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола во академска-
та 2018/2019 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ - Битола бр.14-350/4 донесена на 229-тата 
седница, одржана на 14.3.2018 година, Предлог - кон-
курсот за запишување на студенти во втор циклус на 
студии на студиските програми на Универзитетот во 
Тетово, во академската 2018/2019 утврден врз основа 
на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот 
во Тетово бр.02-1265/1 донесена на седницата, одржана 
на 14.3.2018 година, Конкурсот за запишување студен-
ти на втор циклус студии на студиските програми на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2018/2019 година, утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
Штип, бр. 0202-252/20 донесена на 163-тата седница, 
одржана на 26.2.2018 година, Предлог - конкурсот за за-
пишување на студенти на втор циклус студии на сту-
диските програми на единиците на Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол 
Павле“ Охрид во учебната 2018/2019 година, утврден 
врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Уни-
верзитетот за информатички науки и технологии „Св. 
Апостол Павле“ Охрид,   бр.02-186/3 донесена на 69-та-
та седница, одржана на 12.3.2018 година и Конкурсот 
за запишување студенти на втор циклус студии на сту-
диските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје во учебната 2018/2019 година, утврден врз осно-
ва на Одлуката на Ректорската управа на Универзите-
тот „Мајка Тереза“ во Скопје, бр. 0202-335/1 донесена 
на седницата, одржана на 13.3.2018 година.

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

Бр. 44-4493/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1525.
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 
ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИН-
ФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. Со оваa одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на 
јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универ-
зитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје, во учебната 2018/2019 година и тоа:
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот 
за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на 
нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се 
запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 од 
оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на 
студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

         Бр. 44-4492/1                                                     Заменик на претседателот
   2 мај 2018 година                                                       на Владата на Република

             Скопје                                                       Македонија,
                                                       Оливер Спасовски, с.р.
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1526.
Врз основа на член 110-a став 3 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КВОТИ ПО 
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ, ЧИЕ РО-
ДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РО-
ДИТЕЛ, КОИ ЌЕ ПЛАЌААТ ПОЛОВИНА ОД ИЗ-
НОСОТ НА УПИСНИНА ВО РАМКИ НА ДРЖАВНИ-
ТЕ КВОТИ, ОДНОСНО ВО РАМКИТЕ НА КВОТИТЕ 
СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ, ВО

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. Со оваa одлука се утврдува бројот на квоти по 
студиски програми за студенти, чие родителско право 
го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од 
износот на уписнина во рамки на државните квоти, од-
носно во рамките на квотите со кофинансирање на сту-
диите, во учебната 2018/2019 година, во рамки на ут-
врдениот број на студенти за запишување во прва годи-
на - прв циклус на студии, на јавните високообразовни 
установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Би-
тола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки 
и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзи-
тетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2018/2019 
година и тоа:

- еден (1) студент за секоја студиска програма за 
коja се определени од 20 до 40 места во државната кво-
та и еден (1) студент за секоја студиска програма за 
коja се определени од 20 до 40 места во квотата со ко-
финансирање на студиите за студенти и

- двајца (2) студенти за секоја студиска програма за 
која се определени повеќе од 40 места во државната 
квота и двајца (2) студенти за секоја студиска програма 
за која се определени повеќе од 40 места во квотата со 
кофинансирање на студиите за студенти. 

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

Бр. 44-4492/2 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1527.
Врз основа на член 57, алинеjа 2 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.2.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИК-
ЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-
НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“  ШТИП  ВО  АКАДЕМСКАТА  2018/2019 

ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 
за запишување студенти на трет циклус – докторски 
студии на студиските програми на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 
година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската 
управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје бр. 02-384/2 донесена на 226-тата седница, од-
ржана на 15.03.2018 година, Предлог конкурсот за запи-
шување студенти на трет циклус – докторски студии на 
студиските програми на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година 
утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 
бр. 14-350/5 донесена на 229-тата седница, одржана на 
14.03.2018 година, Предлог конкурсот за трет циклус 
на студии во Универзитетот во Тетово во академската 
2018/2019 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-
1266/1 донесена на седницата, одржана на 14.03.2018 
година и Нацрт-конкурсот за запишување студенти на 
трет циклус студии-докторски студии на студиските 
програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во 
академската 2018/2019 година, утврден врз основа на 
Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Го-
це Делчев“  Штип, бр. 0202-252/19 донесена на 163-та-
та седница, одржана на 26.02.2018 година.

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

Бр. 44-4494/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1528.
Врз основа на член 110 став 6 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.5.2018 година донесе



 Стр. 30 - Бр. 84                                                                                              9 мај 2018

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИКЛУС 
НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВ-
НИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИ-
РИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД И УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ, ВО

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. За обезбедување правична и соодветна застапе-
ност на студенти припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, високообразов-
ните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во 
учебната 2018/2019 година, дополнително ќе запишат 
студенти припадници на овие заедници, чиј број да не 
е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се 
запишуваат во прва година – прв циклус на студии на 
ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој процент, 
соодветно да бидат застапени припадниците на сите за-
едници до процентот со кој соодветната заедница е зас-
тапена во вкупното население на Република Македо-
нија.

2. На високообразовните установи во состав на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзи-
тетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзите-
тот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за инфор-
матички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – 
Охрид, каде постојат студиски програми кои се застапе-
ни на Универзитетот во Тетово и на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската 
заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија.

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

Бр. 44-4495/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1529.
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 
64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 
105/07, 116/07, 129/07. 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 
144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09,  40/10,  83/10, 
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,145/14, 
62/15, 41/16 и 153/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ  НА  ВЛАДАТА  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ВО 2019 ГОДИНА

Член 1
За стратешки приоритети во 2019 година се утврду-

ваат:
- развој на економијата, зголемување на продуктив-

ното вработување и подигнување на животниот стан-
дард на граѓаните; 

- Република Македонија – членка на НАТО и Европ-
ската Унија;

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата;

- јакнење на владеењето на правото, преку неприс-
трасно и недискриминирачко спроведување на зако-
ните, изградба на независни институции и функциона-
лен систем на локална самоуправа; 

- реформи во образованието и инвестирање во ино-
вации и информатичка технологија;

- реформи во правосудството;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен 

договор и градење на граѓанска држава и етничка кохе-
зија врз принципите на меѓусебна толеранција и почи-
тување. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво 
значење.

Член 2
За остварување на стратешките приоритети од член 

1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приори-
тетни цели:

- спроведување на макроекономска политика насо-
чена кон задржување на макроекономската стабилност, 
зголемување на конкурентноста  на економијата и зго-
лемување на вработеноста;

- спроведување на фискална политика во функција 
на фискална одржливост и етапна консолидација на јав-
ните финансии, поддршка на економијата со значител-
ни инвестиции во инфраструктурни проекти;

- имплементација на реформите во јавните финан-
сии во насока на подобрување на фискалната рамка, за-
јакнување на процесот на планирање и извршување на 
Буџетот на Република Македонија , подобрување на 
наплатата на приходите, зајакнување на системот на 
јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и 
транспарентно владино известување;

- воведување на поголема праведност во даночниот 
систем, праведна распределба на доходот и општестве-
ното богатство, паралелно со обезбедувањето на тран-
спарентност во трошењето на парите на граѓаните пре-
ку државниот буџет;

- создавање на поволна деловна клима со политики 
на соработка со бизнис-секторот, социјалните пар-
тнери, заштита на работничките права, недискримина-
ција, зголемена ефикасност, транспарентност на инсти-
туциите и целосно почитување на правната држава;

- поддршка на домашните претпријатија, пред сѐ на 
малите и средните претпријатија, отворање на нови ра-
ботни места со активни мерки за вработување и зголе-
мување на  нивото на платите во економијата;

- промоција на македонските економски интереси 
во странство и водење на активна и транспарентна по-
литика на привлекување странски директни инвести-
ции преку стимулирање на привлекувањето на инвести-
ции со поголема додадена вредност, кои обезбедуваат 
поврзување со домашните претпријатија;

- обезбедување енергетска сигурност и стабилност;
- зголемување на учеството на обновливите видови  

на енергија во финалната потрошувачка на енергија;
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- унапредување на заштитата на потрошувачите и 
ефикасно спроведување на прописите од областа  на 
заштитата на потрошувачите;

- унапредување на концептот и практиките за оп-
штествена одговорност;

- зголемување на земјоделските површини и на при-
носот и квалитетот на земјоделските производи;

- надминување на традиционалниот пристап во зем-
јоделството и унапредување на најновите технологии 
со зголемен трансфер на знаење во земјоделството;

- зголемување и поддршка на развојот на индус-
триско-преработувачките капацитети кои ќе бидат из-
возно ориентирани и ќе создаваат производи со повисо-
ка додадена вредност, поддршка на индустриските ка-
пацитети кои ќе овозможат супституција на увозот;

- зголемување на шумскиот фонд во Република Ма-
кедонија и  поквалитетно чување на шумите;

- развивање на ефикасен и достапен систем на здрав-
ствена заштита на населението, што подразбира зајак-
нување на услугите и подобрување на организацијата 
на здравствената заштита на сите нивоа (превентивно, 
примарно, секундарно и терцијарно ниво);

- подобрување на  квалитетот на здравствената заш-
тита и здравствените услуги, подобра достапност и со-
образност при обезбедувањето здравствени услуги за 
населението;

- развивање на одржлив, интегриран и ефикасен 
здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидар-
носта и на реалните потреби на граѓаните;

- воспоставување на функционална мрежа на инсти-
туции за социјална заштита и зголемување на капаците-
тите во согласност со потребите на граѓаните; 

- развивање на социјалното претприемништво;
- спроведување на културна политика во која клуч-

ните вредности се слободата на творештвото, еднаквос-
та и универзалното добро, а најважните движечки 
принципи се транспарентноста, пристапноста и демок-
ратското учество на сите чинители на културата;

- воведување нов управувачки модел на координира-
ње и обезбедување децентрализирани услови за развој 
на културата преку флексибилен пристап, дијалог и де-
мократско учество на сите активни чинители во култу-
рата;

- воспоставување на системски промени во финанси-
рањето на културните потреби;

- зголемување на економскиот раст со надградба и 
подобрување на транспортната инфраструктура во сите 
сегменти и воспоставување на интегрирана и интерко-
нектирана транспортна мрежа;

- развој на цивилното воздухопловство преку вове-
дување нови директни летови од македонските аерод-
роми;

- развој на електронските комуникации во Републи-
ка Македонија;

- подобрување на животниот стандард на населени-
ето, заштита на животната средина и развој на општи-
ните преку подобрување на водоснабдувањето и одво-
дот на отпадните води и изградба и реконструкција на 
водоснабдителни и канализациони системи со третман 
на отпадни води;

- натамошно зголемување на инвестициите во жи-
вотната средина и преземање на активности за намалу-
вање на климатските промени преку постигнување на 
пониско ниво на емисија на штетни гасови;

- планирање и одржливо користење на просторот и 
природните богатства и развивање на институционални-
те капацитети;

- зголемување на јавната свест и едукација на насе-
лението од областа на животната средина и реализаци-
ја на кампањи од областа на заштитата на животната 
средина;

- натамошен развој на активниот туризам како по-
тенцијал за силен локален економски развој;

- унапредување на националните капацитети и спо-
собности во насока на постигнување на поголема инте-
роперативност со силите на земјите членки на НАТО;

- модернизација на одбранбените способности, по-
добрување на одбранбената инфраструктура и унапре-
дување на системот за логистика;

- преземање подготовки за интеграција на Републи-
ка Македонија во НАТО-одбранбени и воени прашања;

- зголемување на способностите и капацитетите на 
Армијата на Република Македонија за учество во меѓу-
народни мировни мисии предводени од НАТО, Европ-
ската Унија и Организацијата на Обединетите нации;

- Република Македонија да биде суверен, почиту-
ван и просперитетен меѓународен субјект со иницијати-
ви и конкретни чекори на добро осмислена и реална, 
државнички и професионално водена надворешна поли-
тика, што ќе доведе до надминување на предизвиците и 
заканите по развојот и безбедноста;

- унапредување на добрососедските односи, актив-
но учество во регионалните иницијативи и јакнење на 
соработката со европските и воневропските земји, на 
билатерален, регионален и мултилатерален план;

- грижа за македонските национални малцинства во 
соседството и македонската дијаспора во светот;

- интензивирање на регионалната културна соработ-
ка во духот на добрососедските односи согласно нова-
та стратегија за меѓународна соработка, како и соработ-
ка со УНЕСКО, Европската Унија, Советот на Европа 
и со други меѓународни организации;

- започнување и успешно водење на процесот на 
преговори за пристапување на Република Македонија 
во Европската Унија;

- квалитетно управување и координација со структу-
рите во процесот на пристапување во Европската 
Унија;

- промовирање на европските вредности во проце-
сот на пристапување во Европската Унија преку тран-
спарентност и зајакнување на соработката со граѓански-
от сектор и академската заедница; 

- подобрување на стручноста, ефикасноста, отчет-
носта и транспарентноста на јавната администрација и 
создавање на услужно ориентирани институции со при-
мена на нови технологии, стандарди за квалитет и мер-
ки за сајбер  безбедност;

- обезбедување квалитетна животна средина на гра-
ѓаните преку заштита и унапредување на животната 
средина во функција на исполнување на принципите на 
одржливиот развој преку постигнување на стандардите 
на Европската Унија;

- унапредување на родовата еднаквост во сите об-
ласти од општественото живеење и вклучување на ро-
довата перспектива во креирањето на политиките и бу-
џетите;

- воведување на концептот на еднаквост и недискри-
минација во сите области на општественото живеење, а 
особено во областа на образованието, здравството, со-
цијалната заштита, работните односи и правосуд-
ството;

- активно учество во меѓународната борба против 
современите безбедносни закани и предизвици, вклучи-
телно тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот 
на странските борци и миграциите;

- одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата, реформи во насока на владее-
ње на правото, изградба на независни институции и зго-
лемување на јавната безбедност; 
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- спроведување на реформи во Управата за безбед-
ност и контраразузнавање; 

- понатамошен развој на демократските принципи 
на полициското работење за подобрување на нивото на 
доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и по-
читување на човековите права;

- јакнење на владеењето на правото преку неприс-
трасно и недискриминирачко спроведување на зако-
ните;

- унапредување на човековите права  и создавање 
институционални капацитети за нивна ефикасна заш-
тита; 

- промовирање и унапредување на хуманата попула-
циона политика и човековите права и создавање на инс-
титуционални капацитети;

- унапредување на системот на локалната самоуп-
рава, продолжување на процесот на децентрализација 
на власта, воедначување и подобрување на локалните 
јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општи-
ните, зголемување на нивната транспарентност, отчет-
ност и инклузивност преку зголемено учество на граѓа-
ните во донесувањето одлуки, поради подобрување на 
квалитетот на живеење;

- намалување на разликите во развојот помеѓу и во 
планските региони, зголемување на конкурентната спо-
собност на планските региони;

- спроведување на реформи во образованието преку 
развивање на интегриран систем на образование кој ќе 
влијае врз зголемување на економскиот раст и продук-
тивноста на трудот, зголемување на шансите на млади-
те за квалитетни работни места, обезбедување на пого-
лема општествена интеграција во етничка, регионална, 
социјална и културолошка смисла и  поттикнување на 
критичкото мислење и активното граѓанство;

- приближување на знаењето на учениците/студен-
тите до барањата на пазарот на трудот и унапредување 
на соработката меѓу високообразовните институции, ис-
тражувачките центри, приватниот сектор и јавните инс-
титуции;

- зголемување на квалитетот на образованието пре-
ку негова модернизација и примена на меѓународните 
и европските стандарди за акредитацијата и евалуаци-
јата;

- зголемување на ефикасноста и транспарентноста 
преку нов начин на управување и финансирање на уни-
верзитетот со почитување на неговата автономија и дос-
тоинството на професорите, нивна целосна одговор-
ност за функционирање на високото образование спо-
ред уставните и законските одредби во функција на зго-
лемување на негова ефикасност и транспарентност;

- вложување во науката и истражувањето како и раз-
вој на нови технологии и индустрии;

- подобрување на студентскиот живот и стандард на 
младите и спроведување на мерки со кои тие полесно 
ќе дојдат до прво вработување и  нивно задржување во 
земјата;

- создавање услови за независно, департизирано и 
ефикасно судство и  правда  достапна до сите;

- градење на унитарно, мултикултурно и толеран-
тно општество преку суштинска политичка поддршка 
со која Република Македонија ќе се гради како граѓан-
ска држава на сите што живеат во неа: Македонци, Ал-
банци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите дру-
ги  заедници во насока на поголема интеркултурна ко-
муникација и градење на дух на меѓусебно почитување 
и

- подобрување на состојбата на Ромите.

Член 3
Средствата потребни за финансирање на стратешки-

те приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предвидат 
во Фискалната стратегија за периодот 2019-2021 го-
дина.

Член 4
Во рамките на буџетскиот процес за 2019 година ми-

нистерствата и другите органи на државната управа ги 
дефинираат програмите за остварување на стратешките 
приоритети и приоритетните цели од членовите 1 и 2 
од оваа одлука, а средствата  за нивно финансирање  ќе 
ги вклучат  во максималните износи на расходи за се-
кој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетски-
от циркулар за 2019 година.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-4521/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
1530.

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надво-
решни работи (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА

КАЗАКСТАН, СО СЕДИШТЕ ВО АЛМАТИ

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Казакстан, со седиште во Алмати.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

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

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

Бр. 44-4624/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1531.
Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕДРЕНЕ

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Турција, со седиште во Едрене.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

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

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

Бр. 44-4626/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1532.
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, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА 
ИТНИ ПОВИЦИ  Е-112  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за формирање на Надзорен одбор за су-

первизија на имплементацијата на системот за итни по-
вици Е-112 во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.90/10, 97/14, 116/14 
и 149/14) членот 3 се менува и гласи:

„Членови на Надзорниот одбор се:
1. Дејан Василевски, Министерство за информатич-

ко општество и администрација,
2. Тони Алексовски, Министерство за внатрешни ра-

боти,

3. Јане Стојанов, Министерство за внатрешни ра-
боти,

4. Ваљдет Војника, Министерство за внатрешни ра-
боти,

5. Сања Саздовска, Министерство за здравство,
6. Арсим Агуши, Министерство за здравство,
7. Душко Петровски, Центар за управување со 

кризи,
8. Берат Ајдари, Центар за управување со кризи,
9. Климент Арсов, Дирекција за заштита и спасу-

вање,
10. Сокољ Аслани, Дирекција за заштита и спасу-

вање,
11. Борис Арсов, Агенција за електронски комуника-

ции,
12. Звонко Томески, Територијалната противпожар-

на единица  Скопје,
13. Митко Андреевски, Канцеларија на претседате-

лот на Владата на Република Македонија“.

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

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

Бр. 44-1758/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1533.
Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.5.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО

СЕДИШТЕ ВО ЕДРЕНЕ

1. Се именува г. Есер Џевахир за Почесен конзул на 
Република Македонија во Република Турција, со седиш-
те во Едрене.

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

Бр. 44-4625/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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1534.
Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за 

надворешни работи (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.5.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

КАЗАКСТАН, СО СЕДИШТЕ ВО АЛМАТИ

1. Се именува г. Султан Мукшаев, за Почесен 
конзул на Република Македонија во Република 
Казакстан, со седиште во Алмати.

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

Бр. 44-4627/1 Заменик на претседателот
2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________

1535.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015, и 142/2016), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
2.5.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОР-
МИРАЊЕ  НА  НАЦИОНАЛЕН  СОВЕТ  ЗА ИКТ

Член 1
Во Решението за формирање на Национален совет 

за ИКТ („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/18), во точката 2, потточката в), по алинејата 8 
сврзникот „и“ се брише и по алинејата 9, се додаваат 
две нови алинеи:

„ - м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на 
претседателот на Владата и министер за одбрана и

- Мила Царовска, министер за труд и социјална по-
литика“.

Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-4769/1 Заменик на претседателот
      2 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

1536.
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Косово за преземање на лица 
со незаконски престој и Протоколот за спроведување 
на Договорот, потпишани на 4 декември 2017 година 
во Скопје, ратификуван од Собранието на Република 
Македонија на 19 март 2018 година и објавен во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 52/2018, вле-
гува во сила на 1 јуни 2018 година.

Министер
27 април 2018 година за надворешни работи,

Скопје Никола Димитров, с.р.
__________

1537.
Договорот меѓу Советот на Министри на Република 

Албанија, Советот на министри на Босна и Херцего-
вина, Владата на Република Македонија, Владата на 
Црна Гора, Владата на Република Србија и Владата на 
Република Словенија за формирање на балкански ме-
дицински наменски сили, потпишан од македонска 
страна на 16 јануари 2015 година во Скопје, ратифику-
ван од Собранието на Република Македонија на 4 ап-
рил 2016 година и објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 71/2016, влегува во сила на 4 
мај 2018 година.

Министер
27 април 2018 година за надворешни работи,

Скопје Никола Димитров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

1538.
Врз основа на член 86 од Законот за лековите и ме-

дицинските средства („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 
11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 
228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за леко-
ви и медицински средства донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СОД-
РЖАТ НА НАДВОРЕШНОТО И КОНТАКТНОТО 
ПАКУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ, КАКО И СЛУЧАИ-
ТЕ КОГА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НАЛЕПНИЦА

Член 1
Во Правилникот за податоците што се содржат на 

надворешното и контактното пакување на лековите, ка-
ко и случаите кога може да се користи налепница 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
196/16) во член 5 во точката 16 по зборот „издавање“ 
се додаваат зборовите „и/или продавање“.
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Член 2
Насловот пред членот 32 и членот 32 се менуваат и 

гласат:
„16. Скратен начин за употреба и дозирање, за леко-

ви кои се издаваат и/или продаваат без рецепт

Член 32
На надворешното пакување на лекот чиј начин на 

издавање и/или продавање е без рецепт, се наведуваат:
- индикации за лекот, 
- дозирање на лекот, контраиндикации и предупре-

дување и
- скратено упатство за начинот на употреба.
Ако податоците од став 1 на овој член не можат да 

се наведат на надворешното пакување, треба да стои 
натписот: „Пред употреба на лекот да се прочита прило-
женото упатство“.“

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 03-4149/4
3 мај 2018 година Директор,

Скопје Роберт Бекироски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1539.

Врз основа на член 9 и член 29, став 1, 2 и 3 од Зако-
нот за меѓуопштинска соработка  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/09), член 50, став 1,  точ-
ка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 6 од 
Законот за пожарникарството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/2014, 
193/2015 и 39/2016) Градоначалникот на Општината Би-
тола м-р Наташа Петровска и Градоначалникот на Оп-
штината Новаци Љубе Кузманоски на ден 17.4.2018 го-
дина, склучија

Д О Г О В О Р

Член 1
Предмет на овој договор е заедничко вршење рабо-

ти од надлежност на општините кои што се однесуваат 
за вршење на противпожарната заштита што ја врши 
ТППЕ Битола со  покривање на   подрачјето на Општи-

ната  Новаци како и задолжително учествува во финан-
сирањето од страна на Општина Новаци на противпо-
жарната  единица која го покрива нејзиното подрачје 
во случајот ТППЕ  Битола.

 
Член 2

Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја из-
вршува својата законска обврска предвидена со Зако-
нот за пожарникарството покрај другото и на подрачје-
то на Општина Новаци. 

Општината  Новаци е согласна да учествува во фи-
нансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој 
трошок ќе ангажира односно обезбеди времено врабо-
тување на 4 пожарникари – спасители или пожарникар 
спасител возач на специјално возило преку Агенција за 
привремени вработувања и истите ќе ги стави на распо-
лагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе ги 
ангажира Општината Новаци е потребно  да ги испол-
нуваат условите за пожарникар предвидени во членот 
11 и 11 б од Законот за пожарникарството. Ангажирани-
те лица е потребно во рок од една година да се стекнат 
со сертификат за стекната квалификација пожарникар.

За ангажираните лица Општината  Новаци е должна 
да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој 
произлегуваат од Законот за пожарникарството и Зако-
нот за работни односи.

Член 3
Времетраење на овој Договор е една година од де-

нот на потпишувањето на истиот.

Член 4
Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известува-
ње на другата договорна страна во рок од 30 дена пред 
раскинувањето.

Член 5
Договорните страни се согласни евeнтуалните  спор-

ни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во 
краен случај пред надлежен суд во Битола. 

Член 6
Овој договор е склучен во 6 примероци по три за  

двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-52/8 Бр. 03-200/5
17 април 2018 година 17 април 2018 година

Општина Битола Општина Новаци
Градоначалник, Градоначалник,

м-р Наташа Петровска, с.р. Љубе Кузманоски, с.р.
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
14. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО 

СЛУЧАЈ НА КАТАСТРОФИ 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и 

Република Бугарија за соработка во случај на катастрофи,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана 3 мај 2018 

година.  

  

Бр. 08-3061/1 Претседател 

3 мај 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО СЛУЧАЈ НА КАТАСТРОФИ 

 

Член 1 

Се ратификува Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Бугарија за 

соработка во случај на катастрофи, потпишана на 23 ноември 2017 во Струмица. 

 

Член 2 

Спогодбата од член 1 на овој закон во оригинал на македонски јазик, бугарски јазик, 

како и на англиски јазик гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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Член 3 
Дирекцијата за заштита и спасување се определува како надлежен орган на државната 

управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од член 1 на овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија". 
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L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË BULLGARISË PËR BASHKËPUNIM NË RAST 
TË KATASTROFAVE 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë 
për bashkëpunim në rast të katastrofave, e nënshkruar më 23 nëntor 2017 në Strumicë. 

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, bullgare si dhe në 
gjuhën angleze, është si vijon: 

 
Neni 3 

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që 
do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

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

_____________ 
15. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНУВАЊАТА 
НА ПРОТОКОЛОТ 2 КОН ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, ИЗМЕНЕТ СО ОДЛУКАТА БРОЈ 
1/2018 НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ ВОСПОСТАВЕН СО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за ратификација на изменувањата на Протоколот 2 кон 

Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, 
изменет со Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за 
слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана 2 мај 2018 
година.  

  
Бр. 08-2972/1 Претседател 

2 мај 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ПРОТОКОЛОТ 2 КОН ДОГОВО-
РОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБ-
ЛИКА ТУРЦИЈА, ИЗМЕНЕТ СО ОДЛУКАТА БРОЈ 1/2018 НА МЕШОВИТИОТ 
КОМИТЕТ ВОСПОСТАВЕН СО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 

Член 1 
Се ратификуваат изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија  

меѓу  Република  Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број  1/2018  на  
Мешовитиот  комитет  воспоставен  со Договорот за слободна трговија меѓу Република 
Македонија и Република Турција. 

 
Член 2 

Изменувањата на Протоколот 2 од член 1 на овој закон во оригинал на англиски јазик и 
во превод на македонски јазик, гласат: 
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Член 3 
Министерството за економија се определува како надлежен орган на државната управа 

што ќе се грижи за извршување на изменувањата на Протоколот 2 од член 1 на овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија". 
____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMEVE TË PROTOKOLLIT 2 TË MARRËVESHJES 
PËR TREGTI TË LIRË NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 
REPUBLIKËS SË TURQISË, TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NUMËR 1/2018 TË 
KOMITETIT TË PËRZIER TË THEMELUAR ME MARRËVESHJE PËR TREGTI TË 
LIRË NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË TURQISË 

 
Neni 1 

Ratifikohen ndryshimet e Protokollit 2 të Marrëveshjes për tregti të lirë ndërmjet Republikës 
së Maqedonisë dhe Republikës së Turqisë,  të ndryshuar me Vendimin numër 1/2018 të 
Komitetit të Përzier të themeluar me Marrëveshje për tregti të lirë ndërmjet Republikës së 
Maqedonisë dhe Republikës së Turqisë. 
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Neni 2 
Ndryshimet e Protokollit 2 të nenit 1 të këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në 

përkthim në gjuhën maqedonase, janë si vijojnë: 
 

Neni 3 
Ministria e Ekonomisë caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 

kujdeset për zbatimin e ndryshimeve të Protokollit 2 të nenit 1 të këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 
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