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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6341.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за земјоделското 
земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана 22.12.2015 година, донесе   

  
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕ-
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КРИВОЛАК 

ОПШТИНА НЕГОТИНО

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка ин-
дустрија КО Криволак, општина Неготино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 

трајна пренамена, со вкупна површина од 324464,48м2, ги 
има следните катастарски индикации:

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

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

Бр. 42-8519/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

Стр.
6386. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори 
на енергија.......................................... 18

6387. Решение за стекнување на статус 
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трична енергија произведена од об-
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6388. Колективен договор за изменува-
ње и дополнување на Колективниот 
договор на Министерството за внат-
решни работи..................................... 19
Огласен дел....................................... 1-44

6342.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ПОДЦУЦУЛ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ НА ТРГОВ-
СКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ „ВАРДАРГРАДБА“ 

ДОО С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ

1. На трговско друштво за производство проектира-
ње и инженеринг „Вардарградба“ ДОО с.Трубарево 
Скопје му се проширува концесијата за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште, со пов-
ршина на простор за проширување на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7530325 4641400
Т-2 7530500 4641160
Т-3 7530950    4641235

Т-4 7530630 4641470

2. Површината на просторот на проширувањето на 
концесијата за детални геолошки истражувања од точ-
ка 1 на оваа одлука изнесува П = 0.107600 km2.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата 
за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа 
одлука е до 8.1.2017 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определува 
со анекс на Договорот за концесија за детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина – варовник на 
локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште во соглас-
ност со Тарифникот за утврдување на висината на надо-
местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње на детални геолошки истражувања и концесии за де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини.
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа од-
лука ќе се определат со анекс на  Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот 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. 42-12038/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6343.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

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

ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИТЕ РАБОТИ

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна 

комисија за жалби по јавни набавки му престанува ко-
ристењето на движната ствар, и тоа: 

 - патничко моторно возило марка KIA SPORTAGE, 
година на производство 2001, број на мотор GE125289, 
број на шасија KNDJA723115069639, број на седишта 
5, боја темно зелена и регистарски таблици SK 212 TC. 

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

трајно користење, без надомест на Службата за општи 
и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија.

Член 3
Претседателот на Државната комисија за жалби по 

јавни набавки склучува договор со директорот на Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

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

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

Бр. 42-12048/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6344.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за управување со одземен имот                     
бр. 09-5091/2 од 27.11.2015 година.

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

нот на објавувањето „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-12054/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6345.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

O Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ „ПСИХИЈАТРИСКА 

БОЛНИЦА СКОПЈЕ" – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ „Психијатриска болница Скопје“ – Скопје бр. 
09-5064/1 од 24.11.2015 година.

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

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

Бр. 42-12054/2 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6346.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН 

ДОМ - ИДРИЗОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна одлука „Каз-
нено поправен дом - Идризово бр. 09-5063/1 од 24.11.2015 
година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-12054/3 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6347.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

O Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВЕН СУД 

СКОПЈЕ II СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Основен суд Скопје II Скопје бр. 09 - 5065/1 од 
24.11.2015 година.

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

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

Бр. 42-12054/4 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6348.

Врз основа на член 87 став (5) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/15, 98/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Акционерско друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје, се прене-
сува право на сопственост на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија со вкупна површи-
на од 600м2, кое претставува дел од КП.3060/3 КО Кар-
пош, запишана во Имотен лист бр. 28875, согласно Из-
вод од Детален урбанистички план за дел од населба 
Тафталиџе 1, Тафталиџе 1 север-југ, издаден од оптши-
на Карпош, донесен со Одлука бр. 07-3743/1 од 
8.6.2012 година, заради изградба на објект со намена 
А2 – Домување во станбени згради.

Член 2
Правото на сопственост на градежното земјиште од 

член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.
Член 3

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

Бр. 42-12084/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6349.

Врз основа на член 23 став 1 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 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  22.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопстве-

ност на Република Македонија – корисник Министер-
ство за финансии - магацин пренаменет во производна 
хала и административен дел, која се наоѓа на КП 
бр.182, КО Штип-1, запишан во ИЛ. 91257, КО Штип-
1, објект од поранешен Политекс АД – Штип и тоа:

- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 4, кат ПР, 
ДП, површина 1201 м²,

- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 5, кат К1, 
ДП, површина 180 м²,

- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 5, кат ПР, 
ДП, површина 128 м² и

- КП 182, м.в. Герен, намена Г 2-6, влез 6, кат ПР,  
ДП, површина 69 м².

Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронски систем за јавно наддавање со 
кој управува и оперира Министерството за финансии – 
Управа за имотно правни работи, со проценета вред-
ност, утврдена согласно Ре-процената од Бирото за суд-
ски вештачења број СВ 5 – 267/15 од 18.11.2015, во ко-
ја е проценета вкупната вредност на имотот на износ 
од 36.888.684,00 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 36.888.684,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница:

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

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

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

Бр. 42-12127/1 Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,

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

6350.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 22.12.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
ни ствари на Министерството за култура бр. 41-4250/1 
од 6.7.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 98/13).

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

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

Бр. 42-12129/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6351.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободува од плаќање радиодифузна такса 
„обврзникот - Друштво за производство, градежниш-
тво, трговија и услуги ГЈМ КОМПАНИ увоз – извоз 
с.Црешка, Штип, Населено место без уличен систем, 
бр.12, Црешка, Штип”, кој не е покриен со радиодифуз-
ните сигнали на Јавното претпријатие Македонска ра-
диодифузија, преку кои се емитуваат програмските сер-
виси на Македонската радио - телевизија.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзникот од точка 1 од оваа одлука. 

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

Бр. 42-12188/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6352.

Врз основа на член 33 став (1) од Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15 и 
149/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА – УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
ОЧНИ БОЛЕСТИ ОД СКОПЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА - ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОЧНИ ТКИВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за ов-

ластување на Јавната здравствена установа – Универзитет-
ска клиника за очни болести од Скопје, ул.„Водњанска“ 
бр. 17 за вршење на дејноста пресадување на очни ткива, 
бр.10-12255/4 од 18.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12190/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6353.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 182/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер и изработ-
ка на Геодетски елаборат за објектите на КП 20590/1 за 
КО Прилеп:

Влезен хол и портирница, бруто површина од 
140м2;

Хала Капела, приземје и кат,  бруто површина од 
3122м2;

Хала за импрегнација,  бруто површина од 1608м2;
Лепачко одделение,  бруто површина од 824м2;
Магацин за суровини,  бруто површина од 900м2;
Лакирница,  бруто површина од 1125м2;
Хала Одржување,  бруто површина од 553м2;
Преси и цевкара,  бруто површина од 2177м2;
Магацин за готови производи,  бруто површина од 

705м2;
Компресорска станица,  бруто површина од 109м2;
Котлара,  бруто површина од 439м2;
Мазутара,  бруто површина од 178м2;
Високонапонска лабараторија,  бруто површина од 

219м2;
Трафостаница ТС-1,  бруто површина од 72м2;
Трафостаница ТС-2,  бруто површина од 35м2;
Хала Норте, бруто површина од 428м2; и
Градежен објект „Управна зграда – стара“ приземје 

и кат, со бруто површина од 428м2, во комплексот на 
11 Октомври Еуроинвест Прилеп.

           
Член 2

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

Бр. 42-12196/1 Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,

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

6354.
Врз основа на член 18 став 3 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 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ИЉО АНТЕСКИ – СМОК

ОД ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Национал-

ната установа Центар за култура Иљо Антески – Смок 
од Тетово му престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар и тоа: 

- просторија во зграда бр.1, влез 1, кат приземје, 
број 1, намена на посебен дел од зграда: деловен прос-
тор, со површина од 76 м2, лоцирана на КП бр.2189/1, 
КО Тетово 1, запишана во Имотен лист бр.101858, соп-
ственост на Република Македонија.

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

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

Бр. 42-12206/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6355.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост  („Службен 
весник на Сoцијалистичка Република Македонија“ бр. 
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 
112/05, 7/07, 19/08 , 11/09, 8/10,  15/11, 12/12, 4/13 , 
183/13 и 15/15) во член 4 зборовите „31 декември 2015 
година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2016 
година“. 

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

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

Бр. 42-12228/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6356.

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 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО

ПАШАЏИКОВО ОПШТИНА КОЧАНИ

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 хотелски комплекс КО Пашаџиково, Oп-
штина Кочани.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1616,42м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр. 42-12421/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6357.

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 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

                                                                             
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТОПАНСКИ КОМЛЕКС СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО 

ВЕЛЕС ОПШТИНА ВЕЛЕС

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 стопански комлекс со намена Г2-лесна и не-
загадувачка индустрија КО Велес, општина Велес.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

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

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

Бр. 42-12422/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6358.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 22.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА 
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
на ствар на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија бр.42-2618/1 од 
31.03.2015 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“  бр. 54/15) .

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

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 42-12461/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6359.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје, се да-
ва на трајно користење без надоместок недвижна 
ствар–објект, зграда 1, намена на зграда и други објек-
ти - Зграда за култура, уметност и информации, влез 1, 
кат 2, во површина од 148м2, која се наоѓа на КП бр. 
12709 ул. „7 Септември“, запишан во Имотен лист бр.1 
за КО Кавадарци 2, сопственост на Република Македо-
нија.

Член 2

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

Бр. 42-12471/1 Заменик на претседателот
  15 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6360.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ

СТВАРИ-ОБЈЕКТИ

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари - об-

јекти, кои се наоѓаат на ул. „М. Тито“, на КП бр. 
16702/1, КО Битола 3, запишани во Имотен лист                       
бр. 10303, сопственост на Република Македонија – ко-
рисник Министерство за транспорт и врски и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда: лоѓии, балкони и те-
раси, влез 1, кат 1, со површина од 46м2;

-  зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434м2;

-  зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133м2;

- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143м2;

-зграда бр.1, намена на зграда: помошни простории, 
влез 1, кат ПО, со површина од 209м2;

-  зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414м2;

-  зграда бр.2, намена на зграда: помошни просто-
рии, влез 1, кат ПО, со површина од 72м2;

- зграда бр.2, намена на зграда: зграда за ССНО и 
општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина 
од 477м2 и

- зграда бр.3, намена на зграда: помошни згради, 
влез 1, кат ПР, со површина од 42м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа oдлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно правни работи, со процене-
та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења број СВ V 268/15, од 10.12.2015 го-
дина година, во која е проценета вкупната вредност на 
имотот на износ од 55.608.730,50 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 55.608.730,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3

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

Бр. 42-12651/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6361.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, доне-
се                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за разузнавање бр. 09-2260/3 од 
12.12.2015 година.   

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

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

Бр. 42-12663/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6362.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, доне-
се                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за разузнавање бр.09-5167/3 од 
12.12.2015 година.   

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

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

Бр. 42-12663/2 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6363.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, доне-
се                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО

ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр.09-3864/3 од 
12.12.2015 година.   

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

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

Бр. 42-12663/3 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6364.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, доне-
се                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр.09-3169/3 од 
12.12.2015 година.   

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

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

Бр. 42-12663/4 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6365.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

O Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-5165/3  од 
12.12.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-12663/5 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6366.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

O Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-5205/2 од             
12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/6 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6367.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година,  донесе  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09 - 3178/3 од 
12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/7 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

6368.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09 - 3858/3 од 
12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/8 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6369.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член  1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09 – 5113/3 од 
12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/9 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6370.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе



28 декември 2015 Бр. 227 - Стр. 11

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на општина Дебар бр. 09-4863/3 од 12.12.2015 го-
дина.

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

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

Бр. 42-12663/10 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6371.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член  1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство бр. 09-5206/2 од 12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/11 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6372.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА МАВРОВО 

И РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на општина Маврово и Ростуше бр. 09-3195/3 
12.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-12663/12 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6373.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" 6р. 98/08. 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА

САНКЦИИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни одлу-
ки на Министерството за правда - Управа за извршува-
ње на санкции бр. 09-5381/1 од 21.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-13144/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6374.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО 
УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети во управна поста-
пка на Министерството за труд и социјална политика 
бр. 09- 5380/1 од 21.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-13144/2 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6375.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" 6р.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни одлу-
ки на Министерството за труд и социјална политика 6р. 
09-5379/2 од 21.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-13144/3 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

_________
6376.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни одлу-
ки на Министерството за труд и социјална политика 
бр. 09-5378/1 од 21.12.2015 година.

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

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

Бр. 42-13144/4 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6377.

Врз основа на членот 18 став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ 

И СПОРТ

Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за млади и спорт и се 

даваат на трајно користење недвижни ствари, кои се на-
оѓаат на ул.„Лјублјанска“, КП 1227/1, КО Карпош, еви-
дентирани на Имотен лист бр.78806, сопственост на Ре-
публика Македонија, и тоа:

- Зграда бр.1, влез 1, Кат По, број - 1, намена на згра-
дата А2-2, со внатрешна површина од 1.126 м2,

- Зграда бр.1, влез 1, Кат Пр, број - 1, намена на згра-
да Б6-3, со внатрешна површина од од 910 м2,

- Зграда бр.2, влез 1, Кат 1, број - 1, намена на згра-
да Б6-3, со внатрешна површина од 270 м2 и

- Зграда бр.2, влез 1, Кат Пр, број -1, намена на згра-
да Б6-3, со внатрешна површина од 317 м2.

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

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

Бр. 42-13196/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6378.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер и изработ-
ка на Геодетски елаборат за браната Липа со придруж-
ните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за наводну-
вање) и акумулацијата на браната Липа. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13219/1 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________
6379.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер и изработ-
ка на Геодетски елаборат за браната Слатина со прид-
ружните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за на-
воднување) и акумулацијата на браната Слатина. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13219/2 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

6380.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А

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

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер и изработ-
ка на Геодетски елаборат за браната Пишица со прид-
ружните објекти (прелив, темелен испуст, зафат за на-
воднување) и акумулацијата на браната Пишица. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување-

то во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13219/3 Заменик на претседателот
22 декември 2015 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
6381.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организаци-
ја и работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 
167/10 и 51/11), министерот  за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 
ОСТВАРЕНИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕ-
ЌА КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗ-
НОСОТ ОД 10.000 ДЕНАРИ И ЗА НИВНИТЕ 

ДОБИТНИЦИ

Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата, содржината и начинот на водењето на 
евиденцијата за остварените добивки во играта на сре-
ќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 
денари и за нивните добитници („Службен весник на 
Република Mакедонија“ бр.123/11 и 54/14).
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Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 13-18656/1
9 декември 2015 година Министер за финансии,

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

6382.
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за 

Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 20/09, 53/11, 164/13, 
43/14, 33/15,  88/15 и 149/15) министерот за земјодел-
ство шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1
Во Правилникот за висината на надоместокот за из-

вршените работи на Државниот инспекторат за земјо-
делство (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр. 162/15) во членот 2 став 1 алинеја 1 по зборот ,,од” 
се додаваат зборовите ,,индустриски и житни култури 
освен пченица,”.

Во алинеја 2 износот ,,0,5” се заменува со изно-
сот,,0,06”.

Во алинеја 4 по зборот ,,пратки” се додаваат зборо-
вите ,,од наливен / ринфузен програм”.

По алинеја 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:
,, - за пратки од пакована програма по тип на вино, 

производи од вино и винско грозје и јаки алкохолни пи-
јалоци за секои започнати 10 hl изнесува 100 денари;”

Во алинеја 10 износот ,,20” се заменува со изно-
сот,,10”, а точката на крајот од реченицата се брише и 
се додаваат зборовите ,,а за оплодено јајце 0,1 денар по 
број”.

Член 2
Во членот 3 износот ,,1000” се заменува со износот 

,,100” а износот ,,50” се заменува со изност ,,20”.

Член 3
Во членот 5 зборовите ,,членовите 2, 3 и 4” се заме-

нуваат со зборовите ,,членовите 2 и 4”.
Член 4

Во членот 6 зборовите ,,член 3” се заменуваат со 
зборовите  ,,членовите 2 и 3.”

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-11312/1 Министер за земјоделство,
9 ноември 2015 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

6383.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и 
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на редовната 211-та седница одржана 
на ден 24.12.2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА 

ОСНОВЕН СУД  СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

За судии поротници на Основен суд  Скопје 1 Скоп-
је се избрани: 

1. Александра Санде Анѓелевска
2. Анкица Ацо Георгиевска
3. Андријана Ќиро Димова
4. Али Черим Ибиши
5. Билјана Петар Ковачевска
6. Борис Јаким Пешевски
7. Вања Николаќи Штерјова
8. Вера Спасо Стојановска
9. Габи Драги Атанасова -Тасевски
10. Драганчо Ќирило Николов
11. Елена Атанас Ѓорѓиевска
12. Емилија Миле Димиќ
13. Жанета Крсте Митановска
14. Жанета Велко Спирковска
15. Зенула Мустафа Селмани
16. Снежана Стоимен Ивановска
17. Ивана Љупчо Запрева
18. Ивана Драган Младеновска
19.  Ивко Миливоје Денковски
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20. Кети Ангел Минчева
21. Цане Илија Костовски
22. Олга Петар Крстевска
23. Лилјана Лазар Ивановска -Кочковска
24. Марија Трајко Јанкова
25. Рајна Симеон Наумовска-Марковска
26. Роза Лазар Каранфилова
27. Румена Танас Михајлова
28. Светлана Марко Ѓорѓиевска
29. Славица Ристо Цветковска
30. Славица Миодраг Шандовска
31. Сузана Борис Спировска
32. Никос Васил Томовски
33. Цветанка Вангел Илиевска
34. Верица Божидар Цолиќ.
Оваа одлука влегува во сила на 24.12.2015 година.

Бр. 02-220/3 Судски совет
24 декември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

_________
6384.

Врз основа на член 31 став 1 алинеа 18 од Законот 
за Судскиот совет на Република Македонија (“Служ-
бен весник на РМ“ бр. 60/06, 150/10, 100/11, 20/15 и 
61/15), а во врска со член 45-a од Законот за судовите 
(“Службен весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 150/10), 
Судскиот совет на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 9.12.2015 година го донесе следниот 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПСИХО-

ЛОШКИОТ ТЕСТ И ТЕСТОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

Член 1
Со овој Правилник се уредува формата и содржина-

та на психолошкиот тест и тестот за интегритет кој го 
спроведува Судскиот совет на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Советот) на кандидат за врше-
ње на функцијата судија, претседател на суд и судија-
поротник.

Член 2
За спроведување на психолошкиот тест и тестот за 

интегритет Советот ангажира стручни лица од независ-
на и професионална институција.

Психолошкиот тест и тестот за интегритет ги изгот-
вува ангажираната иституција од став 1 на овој член.

Видот, содржината, бројот на зададените задачи, 
времетраењето на пополнување на секој од одделните 
тестови и критериумите за оценување ги определува ан-
гажираната институција согласно Законот за вршење 
на психолошка дејност.

Член 3

Спроведувањето на тестирањето  го организира и 
контролира Советот.

Тестирањето се спроведува во работен ден. 
Советот го определува местото, датумот и часот во 

кој ќе се одржи тестирањето. 
Најмалку 3 (три) дена пред одржувањето, Советот ги 

известува кандидатите и ангажираната институција за мес-
тото, датумот и часот за одржување на тестирањето. 

Член 4
Психолошкото тестирање се спроведува врз основа 

на меѓународно признати психолошки тестови.
Психолошкото тестирање и тестот за интегритет 

имаат за цел по пат на проверка на личните карактерис-
тики, когнитивните способности и социјалните способ-
ности да се утврди комптетентност на кандидатите за 
вршење на функцијата за која се пријавиле.

Член 5
Советот најмалку 2 (два) дена пред денот на тести-

рањето, листата на кандидати кои ќе пополнуваат тесто-
ви ја доставува до ангажираната институција.

Тестирањето се спроведува електронски, со тоа што 
на секој од кандидатите му се обезбедува корисничко име 
и лозинка, генерирани за секој кандидат поединечно.

 На тестирањето присуствува член од Комисијата за 
спроведување на психолошкиот тест и тестот за интег-
ритет избрана од Советот која го следи тестирањето и 
се грижи за негова регуларност.

Доколку некој од кандидатите го наруши редот и ја 
напушти просторијата, освен во случај на итност или 
на било кој начин ги попречува останатите кандидати 
при тестирањето, ќе се отстрани од тестирањето, за 
што ќе се состави записник.

Кандидатот кој ќе биде отстранет од тестирањето 
ќе се смета дека не ги пополнил тестовите. 

Член 6
Врз основа на обработените резултати од тестирање-

то се изготвува стручно мислење за секој кандидат по-
себно.

Стручното мислење ангажираната институција го 
доставува до Советот најдоцна во рок од 5 (пет) работ-
ни дена од денот на тестирањето во 2 (два) примерока 
во затворен плик со назнака “НЕ ОТВОРАЈ-стручно 
мислење од психолошки тест и тест за интегритет“.

Примерок од стручното мислење се доставува до се-
кој кандидат.

Член 7
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Стручното мислење содржи процена дали кандида-
тот:

- се препорачува за вршење на функцијата за која се 
кандидира, или

- не се препорачува за вршење на функцијата за ко-
ја се кандидира.

Стручното мислење со кое кандидатот се препорачу-
ва за вршење на функцијата, кандидатот може да го ко-
ристи и за друг оглас во период од 4 (четири) години 
од неговото издавање. 

Член 8
Трошоците за тестирањето паѓаат на товар на канди-

датот.
Висината на надоместокот за тестирање се опреде-

лува со Договор склучен помеѓу Советот и ангажирана-
та институција. 

Финансискиот надоместок за тестирањето кандида-
тот го уплаќа на сметка на ангажираната институцијата  
до денот на тестирањето.

Доказот за извршената уплата кандидатот го презен-
тира пред почетокот на спроведување на тестирањето.

На кандидат кој нема да презентира доказ за из-
вршена уплата на надоместокот од став 1 на овој член, 
нема да му се дозволи тестирање. 

Член 9
Податоците во врска со подготовка, спроведување 

и оценување на тестовите имаат карактер на класифи-
цирани информации со степен “интерно“ и со нив Сове-
тот постапува согласно Законот за класифицирани ин-
формации.

Советот е должен да се грижи за заштита на лични-
те податоци, угледот и  достоинството на кандидатите, 
односно да ги обработува и да ги чува личните подато-
ци на кандидатите согласно со Законот за заштита на 
личните податоци.

Член 10
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 02-2313/1 Судски совет
24 декември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6385.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015 
и 215/15), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-
вотната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 25,491
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 27,185

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 20,579

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 19,905

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 12,243

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:
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A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 61,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 63,50

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 32,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 15,969

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) До 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,958
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,959

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,255
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в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,174

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 29.12.2015 годи-
на и истата ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 –2334/1
28 декември 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6386.
Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 
63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА 
ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 24.12.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. 

Св. Климент Охридски, бр.30, Скопје, му се одобрува 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ ЈАБ-
ЛАНИЦА“ со реф. бр.399 со инсталирана моќност од 
3.280 kW и со локација на    КП бр. 823/2, КО Пискуп-
штина, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со се-
диште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-58;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.823/2, КО Пискупштина, Општина Струга;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.280 
kW (една генераторска единица со моќност од 3.280 
kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ЈАБЛА-
НИЦА“ со реф. бр.399, УП1 бр. 08-245/12 од 
25.03.2013 година, односно се одобрува користење на 
повластените тарифи за одделните блокови, според 
следната табела:

Блок

Kоличинa на 
испорачана електрична 

енергија по блокови 
(kWh)

Повластена 
тарифа за 

испорачаната 
електрична 
енергија по 

блокови 
(€¢/kWh)

I ≤ 85.000 12,00

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00

V > 700.000 4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.
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3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 Бр. 08-159/15
24 декември 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6387.

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 
63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА 
ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 24.12.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ  НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. 
Св. Климент Охридски, бр.30, Скопје, му се издава ре-
шение за стекнување на статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ 
ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399 со инсталирана моќност 
од 3.280 kW и со локација на КП бр.823/2, КО Пискуп-
штина, Општина Струга.

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

вија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со се-
диште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-58;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ ЈАБЛАНИЦА“ со реф. бр.399;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.823/2, КО Пискупштина, Општина Струга;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.280 
kW (една генераторска единица со моќност од 3.280 
kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
31.12.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 Бр. 08-158/15
24 декември 2015 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________’

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
6388.

Врз основа на член 203 од Законот за работните од-
носи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
167/15-пречистен текст) и согласно член 5 од Општиот 
колективен договор за јавниот сектор на Република Ма-
кедонија (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/08, 85/09), Министерството за внатрешни работи 
и Македонскиот полициски синдикат, склучија 

К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Колективниот договор на Министерството за 

внатрешни работи (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 69/15) во член 54 во ставот (3) бројот 
,,(2)“ се заменува со бројот ,,(1)“.

Член 2
Во член 61 во воведната реченица бројот ,,56“ се за-

менува со бројот ,,52“.

Член 3
По членот 151 се додава нов член 151-а, кој гласи:

,,Член 151-а
Работниците кои се работно ангажирани во кабине-

тите на министерот, заменикот на министерот, држав-
ниот секретар, директорот на Бирото и директорот на 
Управата имаат право на бесплатна исхрана, во перио-
дот на траење на нивниот работен ангажман.“.
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Член 4
Во член 169 став (1) во точката 11 процентот ,,5%“ 

се заменува со процентот ,,10%“. 
По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:
,,12. Единица за прикриени полициски службеници 

во Сектор за прикриени операции во Оддел за сузбива-
ње на организиран и сериозен криминал:

- главен оперативен работник 20%,
- самостоен оперативен работник 20%;
- самостоен инспектор 20%;
- виш инспектор 20% и
- инспектор 20%.“.

Член 5
Во член 220 во ставот (2) зборот ,,Секторот“ се заме-

нува со зборот ,,Одделот“.

Член 6
Во член 251 во ставот (2) зборот ,,Секторот“ се заме-

нува со зборот ,,Одделот“.

Член 7
Овој колективен договор се регистрира во министер-

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

Член 8
Овој колективен договор влегува во сила со денот 

на склучувањето, а ќе се применува од денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 0101-736 Бр. 13.1-1203/1
5 ноември 2015 година 6 ноември 2015 година

Скопје Скопје

Македонски полициски Министерство за 
Синдикат, внатрешни работи,

Претседател, Министер,
Тихомир Климоски, с.р. м-р Митко Чавков, с.р.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

