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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

838. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА  

 
I 

Г. Игор Попов се отповикува од должноста вонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
Указ број 160                      Претседател 

31 јануари 2014 година          на Република Македонија, 
   Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
839. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА  

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
 

I 
Г. Пајо Авировиќ се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија и Постојан претставник во Организацијата на 
Обединетите нации, со седиште во Њујорк. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
Указ број 161                     Претседател 

31 јануари 2014 година          на Република Македонија, 
  Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

840. 
Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 
и 106/2013), Владата на Република Македонија на сед-
ницата оддржана на 31.1.2014 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.06/2013, 81/2013, 
181/2013, 01/2014), во членот 4 во ставот 4 по алинеја 
13 се додаваат четири нови алинеи 14, 15, 16 и 17 кои 
гласат: 

- „Саем за мед“ – Кичево 
- „Денови на овчеполско јагне“ – Свети Николе 
- „Национален саем за рурален туризам“ – Кратово 
- „Саем на мед – Битола“  
Во ставот 8, точката на крајот од реченицата се бри-

ше и се додаваат зборовите „и/или јавни претпријатија 
регистрирани и за вршење на дејност организирање на 
саеми и саемски манифестации.“ 

Во ставот 9, точката на крајот од реченицата се бри-
ше и се додаваат зборовите „и/или јавни претпријатија 
регистрирани и за вршење на дејност организирање на 
саеми и саемски манифестации.“ 

 
Член 2 

Во членот 5 во ставот 4 точката на крајот од рече-
ницата се брише и се додаваат зборовите „и/или јавни 
претпријатија регистрирани и за вршење на дејност ор-
ганизирање на саеми и саемски манифестации.“ 

 
Член 3 

Во членот 6 ставот 12 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 7 став 2 износот „100.000,00“ се менува 

со износот „1.200.000,00“. 
 
Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се бри-

ше и се додаваат зборовите „и физички и правни лица 
кои ја издале книгата/стручни материјали/публикација-
та како издавач, автор или група на автори.“ 

 
Член 5 

Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи: 
,,Максималниот износ на поддршка изнесува 100% 

од вредноста на трошоците за инвестициони вложува-
ња за воспоставување на научно демонстративни при-
мери, но не повеќе од 1.200.000 денари по демонстра-
тивен пример и по корисник.” 

 
Член 6 

Во членот 11 став 1 по алинејата 5 се додава нова 
алинеја 6 која гласи: 

„- трошоци за изработка на геодетските елаборати 
за излагање на недвижности кои што во катастарското 
излагање останале со незапишани права. “ 

 
Во ставот 2 зборовите „алинеја 1 и 3“ се заменуваат 

со зборовите „алинеја 1, 3,4, 5 и 6“ 
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Член 7 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Средствата за поддршката од член 3, член 5, член 

6 став 1 алинеја 1, 2 ,3, 4 и 5, член 7, член 9, член 10 и 
член 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се реализи-
раат со јавен повик. 

Средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба 
ќе се реализираат со договор помеѓу Министерството и 
организаторот на манифестацијата/саемот. 

Средствата за поддршката од член 6 став 1 алинеја 
6, член 8 и член 11 став 1 алинеи 1, 3, 5 и 6 на оваа 
уредба ќе се реализираат од Министерството по пат на 
јавна набавка.” 

Средствата од член 11 став 1 алинеја 2 ќе ги реали-
зира Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој по пат на јавна набавка.“ 

Јавниот повик за реализација на средствата за под-
дршката од членовите 3, 5, 7, 9, 10 и 11став 1 алинеја 4 
на оваа уредба го објавува Министерството. 

Јавниот повик за поддршката од член 6 став 1 али-
неи 1,2, 3, 4 и 5 го објавува Агенцијата.“ 

 
Член 8 

Во членот 14 став 1 зборовите „од член 3 став 2 на 
оваа уредба“ се бришат, а зборовите „членовите 3, 5, 7, 
10 и 11“ се заменуваат со зборовите „членовите 3, 5, 7, 
9, 10 и 11“. 

Во ставот 2 зборовите „членовите 3, 5, 7 и 10“ се за-
менуваат со зборовите „членовите 3, 5, 7, 9 и 10“. 

 
Член 9 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-1031/1 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
841. 

Врз основа на член 8а од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2006, 103/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
31.01.2014  година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, 
ЧУВАЊЕ  И  ОБНОВУВАЊЕ  НА  СТОКОВНИТЕ  

РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината на надоме-

стокот на трошоци на складиштарите за складирање, 
чување и обновување на стоковните резерви („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/2010) во 
членот 2, точка1, во алинеата 2 износот „17,00“ се за-
менува со износот „35,00“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на  Република  Македонија”, 
а ќе се применува од 1.02.2014 година. 

 
Бр.42-1074/1          Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година        на Владата на Република 
  Скопје       Македонија, 

                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

842. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/05,150/07, 35/11, 166/12 и 135/13), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 31.1.2014 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  

СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар - земјиште, сопственост на Република 
Македонија, кое претставува дел од КП број 743/5, КО 
Прилеп, со површина од 2404м2, евидентирано во 
Имотен лист број 36656, издаден од Агенција за катас-
тар на недвижности - Одделение за катастар на нед-
вижности Прилеп. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 42-212/1 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

843. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАР-

ТНЕРСТВО ЗА ЈАВНА РАБОТА И ЈАВНА УСЛУ-

ГА ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО КОРИСТЕЊЕ НА 

ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕКАТА БОШАВИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна ус-
луга за повеќенаменско користење на водните ресурси 

на реката Бошавица, донесена од Одборот на водоко-
рисници на Водостопанство „Тиквеш“ – Кавадарци бр. 
02-20/3 на 10.01.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-
њето  во  “Службен  весник  на  Република  Македо-

нија”. 
 

Бр. 42-500/2 Заменик на претседателот 
31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



31 јануари 2014  Бр. 23 - Стр. 5 

 
 

844. 

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕ-

РСТВО ЗА ЈАВНА РАБОТА И ЈАВНА УСЛУГА ЗА 

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ОД 

РЕКАТА ДОШНИЦА ВО ДОЛНИОТ СЛИВ ВО 

АТАРОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА, ПОТ-

ОЧНО ВО АТАРОТ НА СЕЛО БУНАР ЧИФЛИК 

 

Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за доделување на договор за 

јавно приватно партнерство за јавна работа и јавна ус-

луга за искористување на водните ресурси од реката 

Дошница во долниот слив во атарот на општина Демир 

Капија, поточно во атарот на село Бунар Чифлик, доне-

сена од Одборот на водокорисници на Водостопанство 

„Тиквеш“ – Кавадарци бр. 02-20/4 на 10.01.2014 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-

њето  во „Службен  весник  на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-500/3 Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

845. 

Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни  („Службен весник на Република Македонија“  

бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 

188/2013), Владата на Република Македонија  на сед-

ницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТ-

СКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА  

 СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија – Скопје, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија – Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-660/2 Заменик на претседателот 

30 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

846. 
Врз основа на членот 13 од Законот за стоковните 

резерви („Службен весник на  Република Македонија“ 
бр. 84/08, 77/09 и 24/11), Владата на  Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 31.1.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ  НА  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ  НА  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука  се отстапуваат 2.000 литри  екстра 

лесно масло за греење ЕЛ-1, без надомест од стоковни-
те резерви на Министерство за здравство за потребите 
на Државниот санитарен и здравствен инспекторат - 
Подрачно одделение Битола. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука.     

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на  Република Македонија“. 

 
Бр. 42-724/1 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЛЕСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

847. 

          Бр. 42-896/1                     Заменик на претседател 
31 јануари 2014 година                     на Владата на Република  
           Скопје                      Македонија,  
                         м-р Зоран Ставрески, с.р.  



31 јануари 2014  Бр. 23 - Стр. 7 

 
 

848. 

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште  (,,Службен весник на Република Маке-

донија”, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА  ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КO КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.) ОПШТИНА KАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна  пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КO Кавадарци 1 (вон.),  

општина Kавадарци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 21947м2,  ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-901/1                       Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година                        на Владата на Република 

  Скопје                       Македонија, 

                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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849. 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 

НАПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА 

МЕТРОЛОГИЈА И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ 

          Бр. 42-937/1                     Заменик на претседател 
31 јануари 2014 година                     на Владата на Република  
           Скопје                      Македонија,  
                         м-р Зоран Ставрески, с.р.  



31 јануари 2014  Бр. 23 - Стр. 9 

 
 

850. 
Врз основа на 30 став 2 од Закон за земање и преса-

дување на делови на човечкото тело заради лекување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/2011, 136/2011, 91/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
31.1.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДВЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУ-
ВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ 

ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Заради обезбедување на квалитетни здравствени ус-

луги за населението во Република Македонија од об-
ласта на трансплантацијата, потребно е да се спроведе 
постапка за доделување на две лиценци за вршење на 
здравствена дејност земање и пресадување на органи 
од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи 
донатори, со оглед дека оваа дејност се врши само од 
здравствени установи кои вршат здравствена дејност 
во мрежата на здравствени установи и кои имаат ли-
ценца за вршење на дејноста. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 
концесијата се: 

- обезбедување на соодветен вид и обем на здрав-
ствени услуги во зависност од потребите  на населени-
ето од здравствени услуги, 

- обезбедување на здравствени капацитети за врше-
ње на здравствени услуги и 

- обезбедување на континуирана и квалитетна 
здравствена заштита. 

 
Член 3 

Предметот на лиценците е вршење на здравствена 
дејност од областа на трансплантацијата за население-
то во Република Македонија -  земање и пресадување 
на органи од човечкото тело заради лекување- бубрези 
од живи донатори за период од пет години. 

 Вршењето на постапките за земање и пресадување на 
органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од 
живи донатори ќе се одвива согласно Програмата за тран-
сплантација во Република Македонија, по цени утврдени 
согласно цените по дијагностички сродни групи на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

Со секоја лиценца ќе се опфатат постапките за зе-
мање и пресадување на бубрези од живи донатори  сог-
ласно планираното во Програмата од став 2 на овој 
член. 

 Здравствените установи на кои ќе им се доделат 
лиценците  ќе имаат можност на секои три планирани 
и извршени постапки согласно Програмата од став 2 на 
овој член да извршат едно земање и пресадување на 
бубрег кое ќе  се наплаќа од пациентот на кој му се 
врши пресадувањето.  

   
Член 4 

Лиценцата ќе се додели на најповолниот понудувач 
кој ќе понуди највисок месечен износ за надомест на 
лиценцата и  под условите утврдени со тендерската до-
кументација. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на лиценцата ќе се  спро-
веде со отворен повик согласно Законот за здравстве-
ната заштита. 

Постапката за доделување на лиценца ќе се спрове-
де во рок од 120 дена од денот на објавувањето на јав-
ниот повик. 

Член 6 
Висината на најнискиот износ за надомест за ли-

ценцата ќе се пресметува врз основа на Правилникот за 
најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење 
на здравствена дејност во мрежата на здравствени уста-
нови и за најнискиот износ на закупнина за закуп на 
простор и опрема на јавна здравствена установа. 

 
Член 7 

По извршениот избор со најповолниот понудувач на кој 
ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената деј-
ност ќе биде склучен Договор за лиценца согласно услови-
те од јавниот повик и истиот е должен средствата за надо-
местот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соод-
ветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во 
рамки на трезорската сметка, најдоцна до 15 –ти во месецот 
за претходниот месец. 

 
Член 8 

Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели ли-
ценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на кој ќе 
склучи и Договор со Фондот за здравственото осигурување 
на Македонија сметано од 1 јуни 2014 година. 

 
Член 9 

Лиценцата за вршење на здравствената дејност сог-
ласно оваа одлука ќе се додели за период од пет го-
дини, при што рокот отпочнува да тече од датумот на 
потпишување на Договорот за лиценца. 

 
Член 10 

Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе 
Комисија за спроведување на постапката за доделување на 
лиценца формирана од министерот за здравство.  

Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви 
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзи-
ното формирање и по одобрување на тендерската доку-
ментација од министерот за здравство ќе објави јавен 
повик за доставување на понуди. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација изнесува 1.500,00 денари.  

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-1054/1 Претседателот на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
851. 

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-
рални суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 31.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
(ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАШ КОЛИБИ“  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на техногени минерални 

суровини (троска) на локалитетот “Баш Колиби“ општина 
Велес се доделува во функција на експлоатација на мине-
ралните суровини и рекултивација на просторот на лока-
литетот “Баш Колиби“ општина Велес.  
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Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на техногени минерални суровини се стекнува со доде-
лување на концесија, единствен начин за продолжува-
ње на дејноста е да се доделат под концесија техноге-
ните минерални суровини  определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на техногени минерални суровини (тро-
ска) на локалитетот “Баш Колиби“ општина Велес, е 
создавање на услови за рамномерно искористување на 
техногените минерални суровини и создавање услови 
за нивна експлоатација и рекултивација на просторот. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на:  
- техногени минерални суровини (троска) на лока-

литетот “Баш Колиби“ општина Велес. 
Концесијата за експлоатација на техногени мине-

рални суровини (троска) на локалитетот “Баш Колиби“ 
општина Велес, ќе се додели на понудувачите кои ќе ги 
исполнат условите содржани во тендерската докумен-
тација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација на техногените минерални суровини (тро-
ска) на локалитетот “Баш Колиби“ општина Велес  ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од три дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот во рок од 30 дена од денот 
на формирањето на Комисијата. Тендерската докумен-
тација на предлог на министерот за економија се доста-
вува до Владата на Република Македонија на одобру-
вање. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за експлоатација на техно-
гените минерални суровини (троска) на локалитетот 
“Баш Колиби“ општина Велес, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

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

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-1055/1 Заменик на претседателот  
31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
852. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 
137/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за образование 

и наука му се дава право на трајно користење градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија кое се 
наоѓа на КП 8777 за КО Охрид 2 со површина од 22 м2 
земјиште под зграда, како и земјиште на дел од 
КП8515/4 за КО Охрид 2 заведени во Имотен лист бр. 
6667 во новоформирана КП8515/9 за КО Охрид 2 во 
површина од 106 м2, согласно Геодетскиот елаборат за 
нумерички податоци бр.1125/9 од 22.11.2012 година 
изработен од Агенцијата за катастар на недвижности, 
заради формирање градежна парцела 13.1.1 согласно 
Детален урбанистички план, наменета за изградба на 
објекти за потребите на високото образование. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Правото на трајно користење на градежното земји-
штето од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.42-1103/2            Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година     на Владата на Република 
  Скопје        Македонија, 

                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

853. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр.63/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕГИОНИ ВО 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на планските региони за 2014 
година во вкупен износ од 42.095.533,00 денари, обез-
бедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 
година, во раздел 19101 потпрограма OA Рамномерен 
регионален развој во износ од 6.085.433,00 денари и во 
раздел 280.01 потпрограма OA Рамномерен регионален 
развој во износ од 36.010.100,00 денари, наведени во 
листата на проекти за развој на планските региони за 
2014 година која е дадена во Прилог и е составен дел 
на оваа одлука. 

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на сред-
ствата кои ќе бидат распределени, центрите за развој 
на планските региони, потребно е истите да ги вратат 
во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во " Службен весник на Република Македонија ". 

 
Бр. 42-1129/1 Заменик на претседателот  

31 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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854. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање  со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13) Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 31.1. 

2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА  

ТЕАТАР КОМЕДИЈА- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Театар 

Комедија од Скопје и се даваат на трајно користење 

без надомест недвижни ствари, намена на зграда и друг 

објект В3-2, лоцирани на бул. Климент Охридски бб, 

Катастарска Парцела број 11926/2, КО Центар 1, запи-

шани во Имотен лист број 55530, сопственост на Ре-

публика Македонија, и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, кат приземје, со површина од 

862 м2; 

- зграда број 1, влез 1, кат приземје, со површина од 

26 м2; 

- зграда број 1, влез 1, кат 01,  со површина од 138 

м2; 

- зграда број 1, влез 1, кат 01 , со површина од 26 

м2; 

- зграда број 1, влез 1, кат подрум, со површина од 

23 м2; 

- зграда број 1, влез 2, кат приземје , со површина 

од 223 м2; 

- зграда број 1, влез 2, кат приземје, со површина од 

9 м2; 

- зграда број 1, влез 2, кат 01 , со површина од 211 

м2; 

- зграда број 1, влез 2, кат 01 , со површина од 9 м2,  

- зграда број 1, влез 2, кат подрум, со површина од 

439 м2; 

- зграда број 1, влез 2, кат подрум, со површина од 

28 м2; 

- зграда број 2, влез 1, кат приземје, со површина од 

222 м2 и 

- зграда број 3, влез 1, кат приземје, со површина од 

245 м2. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1133/1 Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

855. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија”, бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 

74/2012 и 171/2012) и член 30 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2014 годи-

на („Службен весник на Република Македонија”, бр. 

180/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 

НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2014 ГО-

ДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ 

АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-

СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И 

НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА 

БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ЗА   

ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 

од 65.250.000 денари од приходите од игри на среќа и 

забавни игри за 2014 година. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се распореду-

ваат: 

 

1. За финансирање на годишните програми на наци-

оналните инвалидски организации, нивните здруженија 

и нивната асоцијација во износ од 50.000.000 денари, 

согласно Законот за инвалидски организации и 

4.166.666 денари за пренесени обврски за програмски 

активности од 2013 година. 

- За активности на Национално координативно тело 

за еднакви права на лицата со инвалидност во Републи-

ка Македонија предвидено со стандардни правила за 

изедначување  на можностите за хендикепирани лица, 

формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН во из-

нос од 1.000.000 денари и 83.334 денари за пренесени 

обврски за програмски активности од 2013 година.  

2. За финансирање на годишните програми на На-

ционалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 

Македонија – Мобилност Македонија за изградба на 

инклузивно игралиште за лица со попреченост во из-

нос од 900.000  денари.  

3. За финансирање на годишните програми на На-

ционалниот сојуз на глуви и наглуви на Република Ма-

кедонија за обуки за толкувачи на знаковен јазик во из-

нос од 500.000 денари. 

4. За финансирање на годишните програми на На-

ционалниот сојуз на слепи на Република Македонија за 

набавка на тифлотехнички помагала во износ од 

600.000 денари. 
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5. За финансирање на Годишната програма на 

Црвен крст на Република Македонија во износ од 

6.000.000 денари и 500.000 денари за пренесени об-

врски за програмски активности од 2013 година. 

 6. За финансирање на програмските активности на 

здруженија за борба против семејното насилство на 

јавна кампања за семејно насилство согласно Правил-

никот за начинот и постапката за доделување на сред-

ства на здруженија на граѓани за вршење на одредени 

работи од областа на социјалната заштита (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр.24/05 и 38/07) во 

износ од 1.000.000 денари и 500.000 денари за пренесе-

ни обврски за програмските активности од 2013 го-

дина. 
 

Член 3 

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд 

и социјална политика, согласно месечен план за испла-

та на овие средства.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 

Бр. 42-1160/1 Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

856. 

Врз основа на член 36, став 3 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 и 

15/2013), а во врска со член 10 и член 11 од Законот за 

Македонска банка за поддршка на развојот („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 105/2009), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 31.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-

ВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ 

НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ 

ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ („СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 

БР. 76/12 И 120/2013) 

 

Член 1 

Во Одлуката за условите и критериумите за репла-

сирање на средствата од Компензационите фондови од 

странска помош („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 76/12 и 120/2013) во член 1 се додава нов 

став 4 кој гласи: 

„Дополнително прибраните средства од сметките 

од став 1 на овој член ќе се пренесуваат на посебните 

наменски денарски сметки на банката во Народна бан-

ка на Република Македонија врз основа на склучени 

договори согласно став 2 и став 3 на овој член." 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-1305/1 Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

857. 

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“, број 84/2008, 

35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 

 

O Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ПРАВОСЛАВЕН БО-

ГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

20.000 литри масло за горење-екстра лесно 1 (ЕЛ-1) на 

Православен богословски факултет „Св.Климент 

Охридски“ Скопје, кој што е прудружна членка на 

Универитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за загревање на просториите на Правослaвниот 

богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 

нафтени деривати паѓаат на товар на Православниот 

богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-

ка. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1313/1 Заменик на претседателот  

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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858. 
 

      Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА СО НАМЕНА Г2, Г4, Д2, Е1, Е2 И Е3 КО ДУБРОВО ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

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

изменување и дополнување на Урбанистички план вон населени места со намена Г2, Г4, Д2, Е1, Е2 и Е3 КО 
Дуброво, општина Неготино.  

 
Член 2 

     Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 735037м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 41-6976/1-13                                               Претседател на Владата 
31 јануари  2014 година                                                на Република Македонија, 

          Скопје                                                 м-р Никола Груевски, с.р. 
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859. 
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“, број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 
 

O Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  НА  ЈП „МАКЕДОНИЈА 

ПАТ“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на ЈП „Македонија пат“-Скопје и 
тоа: 

-500.000 литри Еуродизел БС и 200.000 литри ек-
стра лесно масло ЕЛ-1. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на ЈП „Македонија пат“-Скопје за реализација 
на Годишната програма на ЈП „Македонија пат“-
Скопје. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП „Македонија 
пат“-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 со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-9586/1          Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година        на Владата на Република 
    Скопје                   Македонија, 

         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

860. 
Врз основа на член 16 став 9 и став 14 од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011 и 
147/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на образованието, науката и културата 
за период од три месеци се избира Басри Исаки. 

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

 
Бр. 24-878/1            Претседател на Владата 

27 јануари 2014 година         на Република Македонија, 
  Скопје                м-р Никола Груевски, с.р. 

861. 
Врз основа на член 16 став 9 и став 14 од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011 и 
147/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
СОВЕТ 

 
1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот 

совет од областа на управата за период од три месеци 
се избира Фитим Лога. 

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

 
Бр. 24-879/1            Претседател на Владата 

27 јануари 2014 година         на Република Македонија, 
  Скопје                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
862. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршува-
ње на санкциите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 2/2006, 57/2010 и 170/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 27 јануа-
ри 2014 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 

1. За заменик на директорот на КПУ Затвор Кума-
ново со Отворено одделение во Крива Паланка се име-
нува Мевљан Џемаили. 

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

 
         Бр. 24-880/1                   Претседател на Владата 
 27 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

863. 
Врз основа  на член  20 став 1 и 2 од Законот за фил-

мската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28 јануари 2014 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За претседател  и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за филм  на Република Македонија се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
- Ивана Николиќ. 
б) за членови: 
-Марија Влашчева; 
- Братислав Димитров; 
- Дејан Димески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 24-967/1                   Претседател на Владата 
 28 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
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864. 
Врз основа  на член 20 став 1 и 2 од Законот за 

филмската дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, до-
несе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
филм  на Република Македонија се именува Драган 
Лазаров. 

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

 
         Бр. 24-967/2                   Претседател на Владата 
31 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

865. 
Врз основа на член 14 став 6 од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 
15/2013 и 148/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30 јануари 2014 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. За член на Советот за јавни набавки се именува 

Суад Зејнуловиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 24-1120/1                   Претседател на Владата 
30 јануари 2014 година      на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

866. 
Врз основа  на член  17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 годи-
на, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“- 

КИЧЕВО 
 

1. Ацо Костадиновски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
водоснабдување „Студенчица“ - Кичево, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево се 
именува Весна Трајковска. 

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

 
         Бр. 24-1319/1                Претседател на Владата 
31 јануари 2014 година       на Република Македонија, 

        Скопје                      м-р  Никола Груевски, с.р. 

867. 
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Димитар Димовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолош-
ки индустриски развојни зони. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони за време од че-
тири години се именува: 

- Благоја Ѓорѓиевски, од Министерство за тран-
спорт и врски. 

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

 
       Бр. 24-1320/1                 Претседател на Владата 
31 јануари 2014 година       на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

868. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013 и 147/2013) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИК ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
МАКЕДОНСКИ   ЈАЗИК   „КРСТЕ  МИСИРКОВ“  

СКОПЈЕ 
 
1. Д-р Виолета Николовска се разрешува од долж-

носта претставник во Советот на ЈНУ Институт за ма-
кедонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје. 

2. За претставник во Советот на ЈНУ Институт за 
македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје се опре-
делува проф. д-р Јованка Денкова, декан на Филолош-
киот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

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

 
      Бр. 24-1321/1                  Претседател на Владата 
31 јануари 2014 година       на Република Македонија, 

        Скопје                     м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

869. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2013), и член 7 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 49/201, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 
106/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.01.2014 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУ-
РАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-
ниот развој за 2014 година (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 10/2014) во дел II став 1 износот 
„1.920.600.000“ се заменува со износот „1.944.600.000“. 

Во табелата, износот по мерката со код 
323“90.000.000“ се заменува со износот „114.000.000“ 

Во став 2, алинеја 1 износот „71.500.000“ се замену-
ва со износот „71.000.000“. 

По алинеја 2 се додава нова алинеја која гласи: 
„-500.000 денари се наменети за исплата по основ 

на правосилни судски пресуди кон Агенцијата за пред-
мети по мерките од годишните програми за финансис-
ка поддршка на руралниот развој.“ 
 

II 
Во Дел III во табелата во пот-точка 1.4. износот 

„48.019.740“ се заменува со износот „24.019.740“ 
Во ,,ВКУПНО“ износот „124.519.740“ се заменува 

со износот „100.519.740“. 
 

III 
Делот IХ се менува и гласи: 
„Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Ин-

вестиции за преработка и маркетинг на земјоделски 
производи“ од оваа програма се наменети за спроведу-
вање на започнати постапки и подмирување на ненад-
мирени обврски од реализација на мерката 1.6.„Инвес-
тиции за преработка и маркетинг на земјоделски произ-
води“ од програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2012 и мерката 123 „Инвестиции за 
преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од 
програмата за финансиска поддршка на руралниот раз-
вој за 2013 година, како и за подмирување на не надми-
рени обврски од реализација на мерката 1.2.1 „Инвес-
тиции за преработка и маркетинг на земјоделски произ-
води“ од Програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2011 година.“ 

 
IV 

Во дел XVI ставот 2 се менува и гласи: 
„Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 

331.151.991 денари се наменети за спроведување на за-
почнати постапки и подмирување на ненадмирени об-
врски од реализација на мерката 3.1. Подобрување на 
квалитетот на живот во рурални средини од програма-
та за финансиска поддршка на руралниот развој за 
2012 година и мерката 321 „Подобрување на квалите-
тот на живот во рурални средини“од програмата за фи-
нансиска поддршка на руралниот развој за 2013 годи-
на.“ 

 
V 

Во дел XVIII, став 1 по алинеја 3 се додава нова 
алинеја 4 која гласи: 

- „инвестиции за изградба или реконструкција на 
патна инфраструктура за пристапност до и околу при-
родни знаменитости во рурални средини вклучително 
и нивно уредување и воведување на комплементарни 
содржини – пешачки, велосипедски и останати спорт-
ски патеки и шеталишта.“ 

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
„Средствата од став 1 на овој дел во износ од 

24.000.000 денари ги спроведува Министерството за 
транспорт и врски за инвестиции од став 1 алинеја 4 по 
пат на јавна набавка.“ 

VI 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.   

 
Бр. 42-1328/1 Заменик на претседателот  

31 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

870. 
Врз основа на член 52 став (7) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13 ), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ НА ГМО И/ИЛИ ГМО 

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на дозволата за извоз на ГМО 
и/или ГМО производи. 

 
Член 2 

(1) Дозволата за извоз на ГМО и/или ГМО произво-
ди се издава на образец во А4 формат во бела боја.  

(2) Образецот на дозволата од став (1) на овој член 
ги содржи следните податоци: 

- Податоци за носителот на дозволата; 
- Податоци за увозник во друга држава; 
- Опис на ГМО и/или ГМО производот; 
- Податоци за извозот: дата (доколку е позната), на-

мената на употребата на ГМО и/или ГМО производ, 
количеството и/или волуменот на ГМО и/или на ГМО 
производот, потекло на ГМО и/или на ГМО произво-
дот; 

- Претходен или постоен извештај за процена на ри-
зик; 

- Карактеристики на донираниот организам или ор-
ганизми поврзани со биосигурноста; 

- Предложени методи, мерки и начини за безбедно 
пакување, ракување, транспорт и употреба, вклучувај-
ќи и етикетирање, придружна документација, диспози-
ција и контигенски постапки; 

- Законски одредби поврзани со употребата и режи-
мот на увоз/извоз/транзит на ГМО и/или ГМО произ-
вод во земјата увозник и 

- Остварена преписка или комуникација со увозни-
кот или со органот на државата увозник надлежен за 
издавање на согласности за увоз на ГМО и/или на ГМО 
производ.  

(3) Формата и содржината на образецот на дозвола-
та од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

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

 

Бр. 07-539/1 
Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
15 јануари 2014 година Министер, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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871. 
Врз основа на член 12 став (6) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УЧЕСТВО НА 
ЈАВНОСТА ВО ИЗДАВАЊЕТО НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА 
ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ГМО, ЗА НАМЕР-
НО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ГМО ВО ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА, ЗА ПУШТАЊЕ НА ГМО НА ПАЗАР, КА-
КО И  НА ДРУГИ  ИНФОРМАЦИИ  ПОВРЗАНИ СО  

КОРИСТЕЊЕТО НА ГМО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за учество на јавноста во издавањето на дозволите 
за ограничено користење на ГМО, за намерно ослобо-
дување на ГМО во животната средина, за пуштање на 
ГМО на пазар, како и на други информации поврзани 
со користењето на ГМО. 

 
Член 2 

За учество во постапката за добивање на дозволите 
за ограничено користење на ГМО, за намерно ослобо-
дување на ГМО во животната средина и за пуштање на 
ГМО на пазар, јавноста се информира преку објава на 
комплетната нотификација на веб страната на органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на животната средина (во понатамошниот 
текст:органот) која содржи податоци за: 

- име на органот/ите кој/и ја издаваат дозволата; 
- подносителот на барањето; 
- краток опис на барањето; 
- податоци каде може да се изврши увид во подато-

ците за нотификацијата; 
- податоци каде може јавноста да го достави своето 

мислење; 
- рокот до кој може да се достави мислење и 
- лице задолжено за  контакт. 

 
Член 3 

(1) За учество во постапката за добивање на дозвола 
се доставуваат забелешки во писмена или електронска 
форма во рокот предвиден во член 12 став (3) од Зако-
нот за генетски модифицирани организми. 

(2) На барање на најмалку еден субјект од засегна-
тата јавност, се организира јавна расправа во рок од де-
сет дена од денот на истекот на рокот предвиден во 
став (1) од овој член.  

 (3) За одржување на јавната расправа, јавноста се 
информира преку  објавување на податоците за место-
то и времето на одржувањето на јавната расправа на 
веб страната на органот најмалку пет дена пред одржу-
вањето на истата.  

(4) За одржаната јавна расправа се води записник 
како и список на сите присутни учесници на расправа-
та. 

 
Член 4 

(1) По истекот на рокот за доставување на забеле-
шките од член 3 на овој правилник како и по одржува-
њето на јавната расправа доколку истата била одржана, 
се подготвува извештај од консултации со јавноста. 

(2) Во извештајот од став (1) од овој член, се наве-
дува кои од мислењата доставени во текот на консулта-
циите се прифатени, а кои се одбиени при што се наве-
дуваат и причините за нивното одбивање. 

(3) Извештајот од став (2) од овој член се објавува 
на веб страната на органот.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 07- 540/1               Министер за животна средина 

15 јануари 2014 година         и просторно планирање, 
   Скопје                           Абдилаќим Адеми, с.р 

__________ 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

872. 
Врз основа на член 203 од Законот за работните од-

носи (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/22, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 и 170/13) и согласно 
член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сек-
тор на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.10/08 и 85/09), Министерство-
то за внатрешни работи и Македонскиот полициски 
синдикат склучуваат 

 
К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГО-
ВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Колективниот договор на Министерството за 

внатрешни работи (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.126/10 и 10/14), во член 99 став 1 во точ-
ката 9 точката на крајот на реченицата се заменува со 
точка и запирка и се додава нова точка 10 која гласи: 

,,10. Сектор за откривање и демонтирање на експло-
зивни средства и направи во Оддел за антитероризам и 
деминирање во  

Управата                    45%.“  
 

Член 2 
Овој колективен договор се регистрира во минис-

терството надлежно за работите во областа на трудот, а 
се објавува во ,,Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Член 3 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 
на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во ,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр.12.1-8460/1 Бр. 0402-065 

31 јануари 2014 година 31 јануари 2014 година 
Скопје Скопје 

  
Министерство за 

внатрешни работи 
Македонски полициски 

синдикат 
Министер,  Претседател,  

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. Тихомир Климоски, с.р. 
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