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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1971. 
Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
5.6.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕЃУ ДРУШТВОТО 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРО-
УП АД ТЕТОВО И ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тето-
во помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИН-
ВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДОО-
ЕЛ Скопје бр. 0302-31/1 од 28.02.2018 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3376/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1972. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти, на улица „Александар 
Македонски“ бр. 22 кои се наоѓаат на КП 12, во КО 
Маџари, и тоа: 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, 
со внатрешна површина од 353 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внат-
решна површина од 337 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внат-
решна површина од 81 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 270 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 19 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 165 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 442 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 28 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 442 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 20 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, 
со внатрешна површина од 380 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внат-
решна површина од 394 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внат-
решна површина од 80 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 387 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 19 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 447 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 27 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 453 м2; 

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 27 м2; 
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- зграда 7, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, 
со внатрешна површина од 93 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 223 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина од 3 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 40 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внат-
решна површина од 188 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внат-
решна површина од 20 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПЕ, со 
внатрешна површина од 8 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со 
внатрешна површина од 3 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со 
внатрешна површина од 321 м2; 

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПЕ, со 
внатрешна површина од 10 м2; 

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со 
внатрешна површина од 44 м2; 

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во А3-1, 
влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 
1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со 
внатрешна површина од 17 м2; 

- зграда 10, намена на зградата и друг објект во А3-
1, влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 4 м2; 

- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А3-
1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, 
со внатрешна површина од 96 м2; 

- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А3-
1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 9 м2; 

- зграда 13, намена на зградата и друг објект во А3-
1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на 
зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
СТ, со внатрешна површина од 15 м2; во корист на Ре-
публика Македонија во Катастарот на недвижности.  

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

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

 
Бр. 44-3643/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1973. 

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, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 5.6.2018 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 

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на ООУ „Никола 

Вапцаров“ Струмица да спроведе постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за 
собирање и/или транспортирање на отпад на движни 
ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дот-
раени, неупотребливи и технолошки застарени и не мо-
жат да се продадат или разменат како такви, согласно 
Одлуката за расходување на основни средства поради 
неупотребливост бр.09-229/3 од 23.4.2018 година, до-
несена од страна на Училишниот одбор на ООУ „Нико-
ла Вапцаров“ Струмица. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-4605/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1974. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ  ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШУМ“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона „Акумулација Шум“ на ЗРЕД „Езеро 2010” с. 
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Шум Струга, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија на рибите за орга-
низирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-
на ,,Акумулација Шум” бр. 44-7931/19 од 12 декември 
2017 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.187/17). 

2. ЗРЕД „Езеро 2010” с. Шум Струга, достави пону-
да со број 14- 523/24 од 28.03.2018 година. 

3. ЗРЕД „Езеро 2010” с. Шум Струга ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1975. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-

БОЛОВНИОТ РЕВИР   „БРЕГАЛНИЦА-ВИНИЧКИ“ 
 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Брегалница-Винички“ на ЗСРЕК „Крап” - 
Виница согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија на рибите за организирање 
на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Брегал-
ница-Винички“ бр. 44-7931/1 од 12 декември 2017 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.187/17). 

2. ЗСРЕК „Крап” - Виница достави понуда со број 
14- 523/27 од 28.03.2018 година. 

3. ЗСРЕК „Крап” - Виница ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/2 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1976. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА-ШТИПСКИ“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Брегалница-Штипски“ на ЗСР „Брегални-
ца 2011” - Штип согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесија на рибите за орга-
низирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-
вир „Брегалница-Штипски“ бр. 44-7931/2 од 12 декем-
ври 2017 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.187/17). 

2. ЗСР „Брегалница 2011” - Штип достави понуда 
со 14-523/31 од 28.03.2018 година. 

3. ЗСР „Брегалница 2011” - Штип ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   
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5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/3 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1977. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 

33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-

БОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 1 - ГОСТИВАРСКИ“ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-

ниот ревир „Вардар 1 - Гостиварски“ на СРД “Баш 

Вардар” - Гостивар согласно Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов на риболовниот 

ревир „Вардар 1 - Гостиварски“ бр. 44-7931/3 од 12 де-

кември 2017 година (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр.187/17). 

2. СРД „Баш Вардар” - Гостивар достави понуда со 

број 14-523/19 од 28.03.2018 година. 

3. СРД „Баш Вардар” - Гостивар ги исполни усло-

вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-

ментација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 

на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 

приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/4 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1978. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 3 – СКОПСКИ“ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-

ниот ревир „ Вардар 3 – Скопски “ на ЗРСРК „Рибар 

2011” - Скопје согласно Одлуката за започнување на 

постапка за доделување на концесија на рибите за орга-

низирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-

вир „Вардар 3 – Скопски“ бр. 44-7931/4 од 12 декември 

2017 година (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.187/17). 

2. ЗРСРК „Рибар 2011” - Скопје достави понуда со 

број 14-523/14 од 27.03.2018 година. 

3. ЗРСРК „Рибар 2011” - Скопје ги исполни услови-

те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен-

тација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 

на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 

приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.    
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9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/5 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1979. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 

33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-

НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-

БОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 4 - ВЕЛЕШКИ“ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-

ниот ревир „Вардар 4 - Велешки“ на ЗСР “Бабуна” - 

Велес согласно Одлуката за започнување на постапка 

за доделување на концесија на рибите за организирање 

на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 

4 - Велешки“ бр. 44-7931/5 од 12 декември 2017 година 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

187/17). 

2. ЗСР “Бабуна” - Велес достави понуда со број 14-

523/12 од 26.03.2018 година и измена на понуда 14-

523/17 од 27.03.2018 година. 

3. ЗСР “Бабуна” - Велес ги исполни условите сод-

ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 

на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 

приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 

од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/6 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1980. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-
БОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 7 - ГЕВГЕЛИСКИ“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Вардар 7 - Гевгелиски“ на ЗРСРК „Аква 
спорт” - Гевгелија согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов на риболовниот 
ревир „Вардар 7 - Гевгелиски“ бр. 44-7931/7 од 12 де-
кември 2017 година (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.187/17). 

 
2. ЗРСРК „Аква спорт” - Гевгелија достави понуда 

со број 14-523/25 од 28.03.2018 година. 
3. ЗРСРК „Аква спорт” - Гевгелија ги исполни усло-

вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/7 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1981. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за 

рибарство и аквакултура („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  
95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 2 –  

ПРИЛЕПСКИ“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на 
риболовниот ревир „Црна Река 2 - Прилепски“ на СРК 
„Мамец“ - Прилеп согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов на риболовниот 
ревир „Црна Река 2 - Прилепски“ бр. 44-7931/15 од 12 
декември 2017 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.187/17). 

2. СРК „Мамец“ - Прилеп достави понуда со број 
14-523/34 од  28.3.2018 година. 

3. СРК „Мамец“ - Прилеп ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на 
рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест 
години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 3 500% од наплатениот 
надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно 
ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/8 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1982. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 3 –  

БИТОЛСКИ“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Црна Река 3 - Битолски“ на ЛРЗ „Пелаго-
нија – Пелистер“ - Битола согласно Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесија на ри-
бите за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир „Црна Река 3 - Битолски“   бр. 44-
7931/16 од 12 декември 2017 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.187/17). 

2. ЛРЗ „Пелагонија – Пелистер“ - Битола достави 
понуда со број 14- 523/26 од  28.3.2018 година. 

3. ЛРЗ „Пелагонија – Пелистер“ - Битола ги испол-
ни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската 
документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/9 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1983. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 1“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Црн Дрим 1“ на ЗРСК „Тасо де Гама“ – 
с.Издеглавлје, Дебрца согласно Одлуката за започнува-
ње на постапка за доделување на концесија на рибите 
за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Црн Дрим 1“ бр.44-7931/18 од 12 декември 
2017 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.187/17). 
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2. ЗРСК „Тасо де Гама“ – с. Издеглавлје, Дебрца 
достави понуда со број 14- 523/21 од  28.3.2018 година. 

3. ЗРСК „Тасо де Гама“ – с. Издеглавлје, Дебрца ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/10 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1984. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-
БОЛОВНИОТ РЕВИР „ПЧИЊА 2 - СКОПСКИ“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Пчиња 2 - Скопски“ на ЗСРРК Вардар - 
Скопје согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија на рибите за организирање 
на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Пчиња 
2 - Скопски“ бр.44-7931/12 од  12 декември 2017 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.187/17). 

2. ЗСРРК Вардар - Скопје достави понуда со број 
14-523/16 од 27.3.2018 година. 

3. ЗСРРК Вардар - Скопје ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/11 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1985. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „КРИВА РЕКА 2 –  

КРАТОВСКО-КУМАНОВСКИ“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Крива Река 2 - Кратовско-Кумановски“ на 
ЗСРРК „Пчиња“ - Куманово согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија на 
рибите за организирање на рекреативен риболов на ри-
боловниот ревир „Крива Река 2 - Кратовско-Куманов-
ски“ бр.44-7931/9 од 12 декември 2017 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.187/17). 

2. ЗСРРК „Пчиња“ - Куманово достави понуда со 
број 14- 523/30 од  28.3.2018 година. 

3. ЗСРРК „Пчиња“ - Куманово ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 111% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/12 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1986. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА  

ЛИПКОВО“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона „Акумулација Липково“ на ЛРД „Шќипоња“ 
- с. Липково, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија на рибите за орга-
низирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-
на ,,Акумулација Липково” бр. 44-7931/13 од 12 декем-
ври 2017 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.187/17). 

2. ЛРД „Шќипоња“ - с. Липково, достави понуда со 
број 14- 523/28 од 28.3.2018 година. 

3. ЛРД „Шќипоња“ - с. Липково ги исполни услови-
те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен-
тација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

   
Бр. 44-4630/13 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1987. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-
БОЛОВНИОТ РЕВИР „ПЧИЊА 1 - КУМАНОВСКИ“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Пчиња 1 -Кумановски“ на ЗСРРК „Пчиња” 

- Куманово согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија на рибите за орга-
низирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-
вир „Пчиња 1 - Кумановски“ бр. 44-7931/11 од 12 де-
кември 2017 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.187/17). 

2. ЗСРРК „Пчиња” - Куманово достави понуда со 
број 14- 523/29 од  28.3.2018 година. 

3. ЗСРРК „Пчиња” - Куманово ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-4630/14 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1988. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РИ-
БОЛОВНИОТ РЕВИР „ТРЕСКА 1 - КИЧЕВСКИ“ 

  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Треска 1 - 
Кичевски “.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту 
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-
вување на понуди.  

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

 
Бр. 44-4630/15 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1989. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ“ 
  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Охридски“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовниот ревир нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди.  

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

 
Бр. 44-4630/16 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1990. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР   „ЦРН ДРИМ 2“ 
  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Црн Дрим 2“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-
тавено ниту една прифатлива  понуда.  

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

 
Бр. 44-4630/17 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1991. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА  НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-

ЛОВ  НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 –  

ДЕМИРХИСАРСКИ “ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Црна река 1 - 

Демирхисарски “.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту 

една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-

вување на понуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-4630/18 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1992. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

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

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“ 
  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Злетовска 

река“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту 

една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-

вување на понуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-4630/19 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1993. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

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

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА  

МАТКА“ 
  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 
Матка“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту 
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-
вување на понуди.  

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

 
Бр. 44-4630/20 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1994. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-
а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
                                                              

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Служба за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија бр.  09-2458/1  oд 
4.5.2018 година. 

                                                                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1995. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-
а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АКЦИО-
НЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ  ЗА РЕПУБЛИКАТА 

- СКОПЈЕ 
                                                              

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Акционерско друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје бр.09-2457/1 oд 
4.5.2018 година. 

                                                                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/2 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1996. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-
а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Општина Неготино бр. 09-2409/1 oд 
3.5.2018  година. 

                                                                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/3 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1997. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-
а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Општина Кавадарци бр. 09-2407/1 oд 
3.5.2018 година. 

                                                                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/4 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1998. 
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИС-

ТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА-ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН  

ИНСПЕКТОРАТ 

                                                            
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Министерство за економија-Државен паза-
рен инспекторат бр.  09-2408/1 oд 3.5.2018 година. 

                                                                  
 

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

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

 
Бр. 44-5008/5 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1999. 
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА  ПОСТАПКА НА ОСНОВЕН 

СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Основен суд Скопје 1 - Скопје бр.09-

2459/1 oд 4.5.2018 година. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5008/6 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2000. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочнa постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија" бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Општина Струмица бр.09-2470/1  oд 

7.5.2018 година. 

                                                                  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5008/7 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2001. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 

донесе                                                       
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на општина Куманово бр. 09-2428/1 од 

3.5.2018 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5008/8 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2002. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 

донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на општина Демир Хисар бр. 09-2427/1 од 

3.5.2018 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5008/9 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2003. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 

донесе                                                       

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ 

ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ  БОШКОВСКИ“  
С.РОСТУШЕ-РОСТУШЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ 

с.Ростуше-Ростуше бр. 09-2424/1 од 3.5.2018 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5008/10 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2004. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АГЕНЦИЈА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

                                                              

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Агенција за управување со одземен имот 

бр. 09-2430/1 од 3.5.2018 година. 

                                                                  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5008/11 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2005. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

АРАЧИНОВО 

                                                              
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Општина Арачиново бр. 09-2432/1 од 
3.5.2018 година. 

                                                                  
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/12 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2006. 
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година 
донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕР-

СТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 
                                                              

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 
постапка на Министерство за правда – Управа за из-
вршување на санкциите бр. 09-2429/1 од 3.5.2018 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5008/13 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2007. 
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 
и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 
160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

КРАТОВО 

                                                              

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Општина Кратово бр. 09-2425/1 од 

3.5.2018 година. 

                                                                  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5008/14 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2008. 

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-

а став 1 од Законот за управување со конфискуван 

имот, имотна корист и одземени предмети во кривична 

и прекршочна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Општина Битола бр. 09-2426/1 од 3.5.2018 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5008/15 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2009. 

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, 192/15, 

61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 
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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 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите како геодет-

ски работи за посебни намени сврзани со ажурирање 
на геодетски подлоги во функција на планирање на 
просторот, предвидено со Годишната програма за фи-
нансирање на изработката на урбанистички планови, 
регулациони планови на генерални урбанистички пла-
нови, урбанистичко-планска документација и урбанис-
тичко-проектни документации за 2018 година, за изра-
ботка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
- планска документација за КП бр. 35, КО Бардовци. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5035/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2010. 

Врз основа на член 87 став (5) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.6.2018 година, 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 2.567м2, заради изградба на објекти предвидени 
со Годишната програма за изградба, продажба и од-
ржување на станбениот простор во сопственост на Ре-
публика Македонија за 2018 година, кое претставува 
КП бр.17595/503, КО Битола, со површина од 2.567м2, 
запишана во Имотен лист бр. 94655, согласно Извод од 
Детален урбанистички план за „АРМ Четврт 1“ – Би-
тола, донесен со Одлука бр.07-1791/3 од 6.9.2010 го-
дина, заради изградба на објект со намена А2 - Домува-
ње 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. 44-5101/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2011. 

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 5.6.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕН-
ТАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национално координа-

тивно тело за следење на имплементацијата на Страте-
гијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 
(во натамошниот текст: Националното координативно 
тело), кое има за цел да го следи и координира спрове-
дувањето на активностите поврзани со имплементаци-
јата на Стратегијата за Ромите во Република Македо-
нија 2014-2020. 

 
Член 2 

Националното координативно тело е составено од 
15 членови и нивни заменици, претставници на: 

- Министерството за труд и социјална политика 
(два члена и двајца заменици); 

- Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија (еден член и еден заменик); 

- Секретаријатот за европски прашања на Владата 
на Република Македонија (еден член  и еден заменик); 

- Министерството за образование и наука - Управа 
за развој и унапредување на образованието на јазиците 
на припадниците на заедниците (еден член и еден заме-
ник); 

- Министерството за транспорт и врски (еден член  
и еден заменик); 

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
(еден член и еден заменик); 

- Министерство за здравство (еден член и еден за-
меник); 

- Министерството за култура (еден член и еден за-
меник);  

- Министерството за култура - Управа за афирмира-
ње и унапредување на културата на припадниците на 
заедниците во Република Македонија (еден член и еден 
заменик); 

- Министерството за локална самоуправа (еден член  
и еден заменик); 
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- Кабинетот на министерот без ресор задолжен за 
имплементација на Стратегијата за подобрување на 
состојбата на Ромите во Република Македонија  (два 
члена и двајца заменици); 

- невладини организации  (два члена и двајца заме-
ници). 

 
Член 3 

Со Националното координативно тело претседава 
претставник на Министерството за труд и социјална 
политика. 

По потреба на состаноците на Националното ко-
ординативно тело присуствуваат и претставници на 
други институции, како што се: 

- Министерството за внатрешни работи;  
- Министерството за надворешни работи;  
- Министерството за финансии; 
- Државниот завод за статистика. 
          

Член 4 
Националното координативно тело донесува делов-

ник за својата работа.  
 

Член 5 
Националното координативно тело за својата рабо-

та ја информира Владата на Република Македонија на 
квартално ниво.  

  
Член 6 

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

 
Бр. 44-5550/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2012. 

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) и член 8 став (6) од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, 
донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-

КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1  

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купецот на земјиште Друштво за производство, трго-
вија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОД-
СТВО ДОО увоз - извоз Скопје, со седиште во  Скопје. 

Член 2 
Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-

куп претставува дел од КП бр. 25/18 со површина од 
16.304 m2  и дел од КП бр. 25/18 со површина 154 m2, 
односно со вкупна површина од 16.458 m2, согласно 
Имотниот лист бр. 5382 за КО Миладиновции и Гео-
детскиот елаборат бр.0801-294/3-2018 од 15.05.2018 го-
дина, во сопственост на Република Македонија, што 
претставува градежно земјиште согласно Изводот од 
Урбанистички план бр.09/18, КО Миладиновци, изда-
ден од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони бр.08-757/2 од 07.05.2018 година, врз основа на 
Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички 
бр.F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од 
страна на Комисијата во рамки на Министерството за 
транспорт и врски, со Решение бр.16-8774/3 од 
01.09.2008 година („Градежно земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 88 години, сметано од датумот на склучувањето 
на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно 
за метар квадратен, во денарска противвредност, спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата, односно 1.645,8 евра 
за една година, определено како фиксен износ; 

- По истекот на првите пет години од датумот кога 
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од 
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, де-
сет дена пред датумот на кој е склучен  Договорот за 
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресме-
тува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспо-
собено за официјалната стапка на инфлација во Репуб-
лика Македонија за претходната година, но не повеќе 
од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка 
на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно 
за метар квадратен. 

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Дого-
ворот за долготраен закуп на градежно земјиште, заку-
пецот на земјиште доставува доказ за реализирана уп-
лата на закупнината на сметката на Буџетот на Репуб-
лика Македонија, во износ од 8.229 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народна бан-
ка на Република Македонија на денот на уплатата, како 
закупнина за првите пет години, за што закупецот на 
земјиште е претходно известен од страна на закупода-
вачот. 

По истекот на првите пет години од датумот кога е 
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за 
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на 
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не 
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-
готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на 
Буџетот на Република Македонија, за што закупецот на 
земјиште е претходно известен  од страна на закупода-
вачот. 
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Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 44-5640/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2013. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

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

цата, одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН ФОРУМ ЗА ИН-

ФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се формира Дигитален форум за ин-

форматичко комуникациски технологии, како стручно 

и советодавно тело од областа на информатичкото оп-

штество и се уредуваат неговиот состав, активностите 

и начинот на неговата работа. 

 

Член 2 

Дигиталниот форум за информатичко комуника-

циски технологии (во натамошниот текст: Форумот) е 

составен од 13 членови и тоа: 

а) по функција 

- министерот за информатичко општество и адми-

нистрација и 

- претседателот на Националниот совет за ИКТ  

б) членови - претставници 

- четири претставници од бизнис секторот на Ре-

публика Македонија и тоа по еден претставник предло-

жен од: Сојузот на стопански комори, Стопанска комо-

ра на Република Македонија, Стопанска комора на се-

верозападна Македонија и МАСИТ; 

- два претставника предложени од невладиниот сек-

тор од областа на развојот на информатичко општес-

тво;  

- два преставника од академската заедница предло-

жени од Интеруниверзитетската конференција;  

- еден претставник од локалната самоуправа пред-

ложен од Заедницата на единиците на локалната само-

управа; 

- два експерти кои со својата работа придонеле за 

развој на информатичкото општество, предложени од 

Националниот совет за ИКТ. 

Претседателот и заменик претседателот ќе бидaт 

избрани од редот на членовите на Форумот, на првата 

седница на Форумот. 

 

Член 3 

Форумот работи врз основа на размена на идеи, ис-

куства и информации од областа на информатичкото 

општество и обезбедува координација и учество во раз-

војот на информатичкото општество на јавниот, при-

ватниот, граѓанскиот сектор и академската заедница. 

Член 4 
Форумот ги врши следните активности: 
а) дава предлози за 
- начинот на забрзување на дигиталната трансфор-

мација на Република Македонија; 
- начинот на промоција на дигитализација и нови 

бизнис модели во Република Македонија; 
- начинот на промовирање на Република Македони-

ја како следна дестинација за ИКТ инвестиции во Ев-
ропа; 

- потребата од измена на законските и подзаконски 
акти поврзани со информатичко-комуникациските тех-
нологии; 

- начинот за подобрување на е-вештините, е-инклу-
зијата и севкупниот квалитет на животот на граѓаните; 

- начинот за подобрување на дигиталната писме-
ност и дигиталната компетентност; 

- начинот за подобро интегрирање на ИКТ содржи-
ните во образованието и доживотното учење за инклу-
зија во дигиталното општество; 

- начинот за зголемено користење на е-услуги (е-
влада, е-банкарство, е-здравство и сл.); и 

б) врши координација помеѓу граѓанскиот сектор, 
бизнис заедницата, универзитетите и јавниот сектор, во 
имплементацијата на мерките кои придонесуваат за ди-
гитална трансформација. 

 
Член 5 

Форумот своите активности ги врши според 
принципите на стручност, транспарентност, отчетност, 
инклузивност и преку двонасочна комуникација меѓу 
сите чинители/засегнати страни во развојот на инфор-
матичкото општество. 

 
Член 6 

Форумот донесува Деловник за начинот на неговата 
работа. 

 
Член 7 

Стручно - административните и технички работи за 
потребите на Форумот ќе ги врши Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

 
Член 8 

Во работата на Форумот може да се вклучат и дру-
ги стручни лица од областа на информатичко-комуни-
кациските технологии во врска со прашања кои се раз-
гледуваат на седница, на предлог на претседателот или 
некој од членовите на Форумот. 

 
Член 9 

Форумот доставува извештај за својата работа до 
Владата на Република Македонија еднаш годишно, а 
по потреба и почесто. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 44-5801/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 107                                                                                            8 јуни 2018 
 

2014. 
Врз основа на член 36 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна 

ствар-зграда број 1, влез 1, кат ПО, и тоа: простории 
бр. 34, 36, 38 и 39, со површина од 268 м2 од вкупната 
површина 2048 м2, која се наоѓа на улица „Македо-
нија“, на КП 12064/1, КО Центар 1, запишана во Имо-
тен лист бр.55749, сопственост на Република Македо-
нија, корисник Министерството за одбрана. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање преку електронскиот систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии-Управа за имотно-правни работи, со проце-
нета  вредност утврдена, согласно Процената од Биро-
то за судски вештачења СВ-V-54-2018 од 19.4.2018 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижната ствар,  во износ од  36.295.947,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата  вкупна вредност на недвижната 
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 73.492,50 
денари. 

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

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-5880/1 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2015. 

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за државни-
от инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 
43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 
и 83/2018), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 29 мај 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 
1. Јане Станкоски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Државниот инспек-
торат за земјоделство, орган во состав на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
на негово барање. 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 5453/2 Заменик на претседателот 

29 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2016. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за основа-

ње на Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 

64/2018), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 29 мај 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАН-

СКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Игор Трајановски се разрешува од должноста за-

меник на директорот на Агенцијата за странски инвес-

тиции и промоција на извозот на Република Македо-

нија, на негово барање. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 5599/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2017. 

Врз основа на член 9 и 9-а од Законот за државниот 

инспекторат за земјоделство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 

43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 

и 83/2018), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ  

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 

1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за земјоделство, орган во состав на Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство се именува Благој Индов. 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 5601/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2018. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО  

П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Илир Сулејмани се именува за член на Управни-

от одбор на Јавно претпријатие за берзанско работење 
Агро-Берза со П.О. Скопје. 

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

 
Бр. 24 – 5604/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2019. 
Врз основа на член 10 од Закон за основање на ЈП 

Македонска радиодифузија, („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 29 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 

 
  
1. За членови на Управниот одбор на Јавно претприја-

тие Македонска радиодифузија-Скопје се именуваат: 
- Алајдин Алиу 
- Вегим Селими. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 5605/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2020. 
Врз основа на член 30, став 2 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 
53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29  мај 2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 
1. Дритон Зибери се именува за член на Управниот 

одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, со 
мандат од две години. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 5663/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2021. 

Врз основа на член 142 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2018 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРО-

ЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕ-

ЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА 

 

1. Арјан Мехмети се именува за член на Одборот за 

контрола на материјално-финансиското работење на 

Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-5684/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2022. 

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, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 

и 53/2016), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-

ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛ-

ТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ                                                                                                                       

 

1. За претставници на Советот на Јавната научна ус-

танова Институт за духовно културно наследство на 

албанците – Скопје, се определуваат: 

- Нури Беџети 

- Исак Шерифи. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 5685/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2023. 
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016,  30/2016, 61/2016 и 64/2018), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 29 мај 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА  

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Мујдин Зибери се избира за член на Надзорниот 

одбор на Друштво за изградба, управување и издавање 
на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ 
Скопје. 

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

 
Бр. 24 – 5686/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2024. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАН ЗА НАДЗОР НА 
ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ОХРИД 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Охрид  се именува Не-
фи Усеини. 

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

 
Бр. 24 – 5687/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2025. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-

БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-

НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАН-
СКО РАБОТЕЊЕ АГРО - БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ 

  
1. Мевлуд Барди се именува за член на Надзорниот 

одбор за контрола на материјално-финансиското рабо-
тење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. 
Скопје. 

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

 
Бр. 24 – 5688/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2026. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ТЕТОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Центар за jавно здравје – Тетово 
се именуваат: 

- Бесмал Шефити  
- Илбер Алии. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 –5697/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2027. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЛИПКОВО ВО  

ЛИПКОВО 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во 
Липково, се именуваат: 
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- Дритон Рамадани 
- Агрон Јусуфи 
- Муртез Исмаили. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 –5750/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2028. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика 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, 15/2013, 
139/2014, 196/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 мај 2018 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 

 
1. Савеска Магдалена се  разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гос-
тивар, на нејзино барање. 

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

 
Бр. 24 – 5771/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2029. 
Врз основа на член 23, став 1 алинеја 3 од Законот 

за државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на      
29 мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВ-

НОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. На Цветанка Кормушоска, и се утврдува преста-

нок на функцијата државен правобранител во Држав-
ното правобранителство на Република Македонија за 
подрачјето на Скопје, поради исполнување на услови 
за стекнување на правото на старосна пензија. 

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

 
Бр. 24-5778/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2030. 
Врз основа на член 11 Законот за акредитација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016) и член 36, став 6 
од Законот за Владата 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, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 29 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ  НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Мими Шушлеска-Петкова се разрешува од долж-

носта член на Советот на Институтот за акредитација 
на Република Македонија претставник на Сојузот на 
стопански комори на Македонија. 

2. За член на Советот на Институтот за акредитаци-
ја на Република Македонија претставник на Сојузот на 
стопански комори на Македонија се именува Велимир 
Петровски.     

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

 
Бр. 24 – 5779/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2031. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање 

Агенција за поттикнување на рaзвојот на 
земјоделството („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 3/1998 и 43/2014 и 64/2018) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 29 
мај 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА 

 
1. Емрах Михтароси се именува за член на 

Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството-Битола.  

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

 
Бр. 24 – 5782/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2032. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државни-

от инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 
43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 
и 83/2018) и член 97 од Законот за општа управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.124/2015), Владата на Република Македонија, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА  НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА 
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. Во решението за разрешување од должноста 

вршител на должноста директор на Државниот инспек-
торат за земјоделство, орган во состав на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
бр.24-5453/2 од 29 мај 2018 година, се врши исправка 
така што во основот од решението наместо зборовите: 
„29 мај 2019 година“ треба да стои „29 мај 2018“ и во 
делот на датумот од решението наместо „29 мај 2019 
година“ треба да стои „29 мај 2018“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24 – 5814/1 Заменик на претседателот 

6 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2033. 
Врз основа на член 36 став (6) 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 5.6.2018 година, донесе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НА-
ЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИТЕ АК-
ЦИОНИ ПЛАНОВИ ОД ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ 

 
1. Со ова решение престанува да важи Решението за 

именување членови на Националното координативно 
тело за имплементација на националните акциони пла-
нови од Декадата на Ромите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 104/06). 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-5550/2 Претседател на Владата 

5 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2034. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за 
државната статистика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 
192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
МЕСЕЦ MAJ 2018 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република 

Македонија во периодот јануари – мај 2018 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2017 година, 
изнесува 1.8%. 
 

  
 Директор, 
 Апостол Симовски, с.р. 
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