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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3312. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Македонија на седница-

та одржана на 1 декември 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  

ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН 

              

1. За учество  во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан се испраќаат припадници на 

Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:  

- 6 (шест) штабни старешини во Командата за обука, советување и асистенција во Мазар е Шариф - Север, 

за период од шест месеци, сметано од март 2018 година до септември 2018 година, 

- 13 (тринаесет) штабни старешини во Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период 

од шест месеци, сметано од декември 2017 година до јуни 2018 година и 

- единица за заштита на сили во Кабул, составена од 25 (дваесет и пет) припадници, за период од шест ме-

сеци, сметано од декември  2017 година до јуни 2018 година.                   

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата за време на из-

вршување на мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт ги 

обезбедуваат партнерските земји.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги 

врши Министерството за одбрана.  

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Mакедонија поднесува 

извештај пред Собранието на Република Македонија.           

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

Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

           Бр. 08-4415/1 Претседател на Собранието 

1 декември 2017 година                                                  на Република Македонија, 

              Скопје                                                   м-р Талат Џафери, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3313. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 

година, донесе    

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б2-ГО-

ЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ГЛУВО БРАЗДА  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објект со намена Б2-големи 

трговски единици КО Глуво Бразда, општина Чучер 

Сандево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3981/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3314. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 

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 Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ 

И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, Д3-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

И  А4 - ВРЕМЕНО   СМЕСТУВАЊЕ КО БЛАТЕЦ,  

ОПШТИНА ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни на-

мени, Д3-спорт и рекреација и А4-времено сместување 

КО Блатец, општина Виница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 455м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3983/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3315. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 

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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-

ВРЕМЕНО  СМЕСТУВАЊЕ  (ВИКЕНД КУЌИ)  КО  

РАШТАК ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објекти со намена А4-времено 

сместување (викенд куќи) КО Раштак, општина Га-

зи Баба. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3988/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3316. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 

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 СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС 

(ПОГОН ЗА СЕЧЕЊЕ, ОБЛИКУВАЊЕ И ДОРА-

БОТКА НА КАМЕН)  КО  НЕОКАЗИ,   ОПШТИНА  

ПРОБИШТИП 

  

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 стопански комплекс (погон за сечење, об-

ликување и доработка на камен) КО Неокази, општина 

Пробиштип. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4989,67м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-4046/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3317. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на                   

28.11.2017 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-

ЛЕСНА И  НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО  

ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО 

   

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., оп-

штина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4051/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3318. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 

192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 28.112017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-

БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 

функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработката 

на урбанистички планови, регулациони планови на ге-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана 

геодетска подлога за урбанистичко проектна докумен-

тација за КП бр.116, КП бр. 117/1 и КП бр. 117/2 во КО 

Злокуќане. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6695/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3319. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА,  РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната ус-

танова Дом за доенчиња и мали деца – Битола да 

спроведе постапка за избор на правно лице кое 

врши дејност или поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад на движни ствари – опрема 

кои немаат вредност односно се дотраени, неупот-

ребливи и технолошки застарени и не можат да се 

продадат или разменат како такви, согласно Одлу-

ката за усвојување на Извештајот за извршен попис 

на основни средства во ЈУ Дом за доенчиња и мали 

деца Битола донесена од Управниот одбор Бр.02-

117/4 од 16.2.2015 година, Одлуката за усвојување 

на Извештајот за извршен попис на основни сред-

ства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола до-

несена од Управниот одбор Бр.02-178/6 од 

25.2.2016 година и Одлуката за отпис на едно стол-

че дрвено, право, обично, без потпирачи со боја на 

дрво донесена од Управниот одбор Бр.02-165/4 од 

20.2.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7085/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

3320. 

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

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 28.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ  

НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за развој на пазарот 

на капитал (во натамошниот текст: Советот), кој ќе ја сле-

ди состојбата на пазарот на капитал и ќе предлага мерки 

за обезбедување негов континуиран раст и развој.  

 

Член 2 

Советот го сочинуваат претседател и 13 члена и 

тоа: 

- д-р Драган Тевдовски, министер за финансии- 

претседател, 

- м-р Крешник Бектеши, министер за економија-

член,  

- Мила Царовска, министер за труд и социјална по-

литика-член, 

- м-р Елизабета Чингаровска, претседател на Коми-

сијата за хартии од вредност - член, 

- м-р Димитар Богов, гувернер на Народната банка 

на Република Македонија - член, 

- д-р Булент Дервиши, претседател на Советот на 

експерти на Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување - член, 

- д-р Климе Попоски, претседател на Агенцијата за 

супервизија на осигурување - член, 

- м-р Иван Штериев, главен извршен директор на 

Македонска берза АД Скопје - член, 

- Даринка Дамјановиќ, извршен директор на Цен-

трален депозитар на хартии од вредност АД Скопје - 

член, 

 - Весна Стојановска, генерален директор на КБ 

Прво пензиско друштво АД Скопје - член, 

- Давор Вукадиновиќ, генерален директор на НЛБ 

Нов пензиски фонд АД Скопје - член, 

- Коста Митровски, претседател на Групацијата за 

банкарство при Стопанска комора на Република Маке-

донија- член,  

 - Михајло Брова Зиков, претседател на Групацијата 

за работење со хартии од вредност при Стопанска ко-

мора на Република Македонија - член и  
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- Рената Варга Мицева, претседател на Здружение 

на осигурување при Стопанска комора на Република 

Македонија - член.  

 

Член 3 

На седници на Советот на кои се разгледуваат 

стручни прашања од соодветна област,  може да учес-

твуваат експерти на покана од Советот. 

 

Член 4 

Советот ги врши следните работи: 

- предлага мерки и активности во областа на паза-

рот на капитал и дава предлози за подобрување на сос-

тојбите на пазарот на капитал во насока на  унапреду-

вање на законската регулатива во областа на пазарот на 

капитал, 

- предлага мерки во областа на пензискиот систем 

во насока на зголемување на инвестирањето на сред-

ствата на пензиските фондови на домашниот пазар на 

капитал, 

- предлага промени во даночната регулатива, 

- предлага мерки за стимулирање на компаниите во 

државна сопственост во насока процесот на приватиза-

ција да го вршат целосно или делумно преку јавна по-

нуда на берза, 

- разгледува мерки со цел да се зголеми понудата на 

различни видови на хартии од вредност, 

- предлага мерки за развој на пазар на мали и сред-

ни претпријатија преку издавање на иницијални и јав-

ни понуди, 

- предлага мерки за зајакнување на корпоративното 

управување на компаниите и 

- предлага активности за едукација на јавноста за 

начинот на функционирање на македонскиот пазар на 

капитал. 

  

Член 5 

Советот донесува деловник за работа со кој се уре-

дува начинот на неговата работа. 

 

Член 6 

Стручно-административните работи на Советот ги 

врши Министерството за финансии. 

 

Член 7 

Советот се состанува на три месеци. 

 

Член 8 

Советот за својата работа ја информира Владата на 

Република Македонија на секои шест месеци, а по пот-

реба и почесто. 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 44-7384/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3321. 

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, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕ-

РАЛНИОТ  СЕКРЕТАРИЈАТ  НА  ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движната 

ствар - моторно возило со следните карактеристики: 

Вид:патничко моторно возило 

Марка: Volkswagen  

Тип: Polo 9N 

Регистарски број/ознака: SK-721-РА  

Број на моторот: 287022 

Број на шасија:WVWZZZ9NZ7D008453 

Година на производство: 2006 година 

Работна зафатнина на моторот: 1198 м3 

Сила на моторот: 40  kw 

Боја на каросерија: бела. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на вре-

мено користење за период од шест месеци од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука без надомест на Генерал-

ниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 

Член 3 

 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со Генералниот секретар на Владата на Репуб-

лика Македонија, со кој се уредуваат правата и об-

врските на движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7403/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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