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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6182. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.12.2015 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА САРАЈ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-
стапување на одземен предмет со правосилна пресуда на 
општина Сарај бр. 09 - 2194/3 од 13.11.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11627/11 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6183. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 
И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМ-
ПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТАТАРЛИ  

ЧУКА 2“, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 
1.  На Друштвото за градежништво и трговија ЖИ-

КОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
варовник на локалитетот „Татарли Чука 2“, општина 
Валандово, со површина на простор на концесија за ек-
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7635797 4575279 
Т-2 7635651 4576017 
Т-3 7635223 4576035 
Т-4 7635227 4576073 
Т-5 7635616 4576182 
Т-6 7636581 4575279 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.395274 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                        
Бр. 42-11681/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6184. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на, 15.12.2015 го-
дина, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН 
Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-
тво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со 
седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градеж-
ното земјиште кое претставува дел од КП бр.733/14 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 56м2 запишано во Имо-
тен лист бр.51276 согласно Деталниот урбанистички 
план за локалитет Црква - УЕ Б донесен со Одлука на 
Советот на општина Аеродром бр. 07-404/5 од 
27.11.2012 година, за изградба на електроенергетски 
објект-трафостаница.  

                                                                                              
Член 2 

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

 
Бр. 42-11852/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6185. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 го-
дина, донесе   
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН 
Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-
тво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градеж-
ното земјиште кое претставува дел од КП бр.302/49 КО 
Кисела Вода 2 со површина од 56м2 запишано во Имо-
тен лист бр.105335 согласно Деталниот урбанистички 
план за локалитет Црква-УЕ Б, донесен со Одлука на 
Советот на општина Аеродром, бр.07-404/5 од 
27.11.2012 година, за изградба на електроенергетски 
објект-трафостаница.  

                                                                                              
Член 2 

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

 
Бр. 42-11917/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6186. 
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува: 

1. Дел од КП.бр.417/2 КО Оровник со површина од 
130 м2, запишана во Имотен лист бр.1397, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1555/2014 од 
21.05.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.425/3 КО Оровник со површина од 
390 м2, запишана во Имотен лист бр.311, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-399/2014-2 од 
22.07.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.1056/1 КО Оровник со површина 
од 168 м2, запишана во Имотен лист бр.870, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-937/2014 од 
20.03.2015 година и Заклучок 26-937/2014-2 од 
30.07.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.1016/8 КО Оровник со површина 
од 364 м2, запишана во Имотен лист бр.1526, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-72/2015 од 
24.08.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.954/5 КО Оровник со површина од 
2 м2, запишана во Имотен лист бр.1373, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-73/2015 од 
25.08.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.867/3 КО Оровник со површина од 
719 м2, запишана во Имотен лист бр.330, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-75/2015 од 
25.08.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.868/5 КО Оровник со површина од 9 
м2, запишана во Имотен лист бр.964, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-77/2015 од 25.08.2015 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - oдделение за управна постапка во Охрид; 

8. Дел од КП.бр.875/6 КО Оровник со површина од 
67 м2, запишана во Имотен лист бр.1303, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-78/2015 од 
25.08.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.867/8 КО Оровник со површина од 
443 м2, запишана во Имотен лист бр.411, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-64/2015-2 од 
06.07.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.868/3 КО Оровник со површина 
од 441 м2, запишана во Имотен лист бр.644, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-63/2015 од 
06.07.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.918/12 КО Оровник со површина 
од 162 м2, запишана во Имотен лист бр.1110, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-61/2015 од 
30.06.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.420/5 КО Оровник со површина 
од 90 м2, запишана во Имотен лист бр.346, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-60/2015 од 
30.06.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.2830 КО Врбјани со површина од 
621 м2, КП.бр.2846 КО Врбјани со површина од 
1.395м2 и КП.бр.2841/6 КО Врбјани со површина од 
45м2, запишани во Имотен лист бр.475, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-30/2015-2 од 
26.06.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

14. КП.бр.1075 КО Ботун со површина од 4.128 м2, 
запишана во Имотен лист бр.234, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-95/2015 од 08.10.2015 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - oдделение за управна постапка во 
Охрид; 

15. Дел од КП.бр.1233 КО Ботун со површина од 
1.483 м2, запишана во Имотен лист бр.162, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-97/2015-4 од 
08.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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16. Дел од КП.бр.1236 КО Ботун со површина од 
1.869 м2, запишана во Имотен лист бр.400, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-99/2015-3 од 
08.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. КП.бр.2177/1 КО Ботун со површина од 2.412 
м2, запишана во Имотен лист бр.188, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-126/2015 од 
14.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП.бр.1074 КО Ботун со површина од 
3.909 м2, запишана во Имотен лист бр.71, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-93/2015 од 
19.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.1068 КО Ботун со површина од 
5.572 м2, запишана во Имотен лист бр.5, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-89/2015 од 
13.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.2111 КО Ботун со површина од 
1.340 м2, запишана во Имотен лист бр.21, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-119/2015 од 
14.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.1240/2 КО Ботун со површина од 
883 м2, запишана во Имотен лист бр.196, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-85/2015-2 од 
09.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП.бр.1230 КО Ботун со површина од 
500 м2, запишана во Имотен лист бр.28, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-84/2015 од 
07.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.1251 КО Ботун со површина од 
18.891 м2, запишана во Имотен лист бр.37, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-82/2015-2 од 
30.09.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр.741/5 КО Ботун со површина од 
100 м2, запишана во Имотен лист бр.42, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-379/2015-3 од 
30.09.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.2119 КО Ботун со површина од 
223 м2, запишана во Имотен лист бр.21, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-125/2015 од 
30.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП.бр.1237 КО Ботун со површина од 
2.024 м2, запишана во Имотен лист бр.11149, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-110/2015 од 
29.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП.бр.1248 КО Ботун со површина од 
2.719 м2, запишана во Имотен лист бр.237, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-111/2015 од 
21.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП.бр.1051/1 КО Оровник со површина 
од 190 м2, запишана во Имотен лист бр.1543, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1797/2015-3 од 
01.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.2175/2 КО Ботун со површина од 
46 м2, запишана во Имотен лист бр.400, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-127/2015 од 
16.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.2175/1 КО Ботун со површина од 
1.128 м2, запишана во Имотен лист бр.34, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-128/2015 од 
16.10.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид и 

31. Дел од КП.бр.1079 КО Ботун со површина од 
7.282 м2, запишана во Имотен лист бр.6, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-71/2015 од 
09.09.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - oдделение за управ-
на постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Ки-
чево - Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11952/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6187. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД  
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ГА-МА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
по пат на непосредна спогодба на правното лице Акци-
онерско друштво ГА-МА- Скопје, со седиште во 
Скопје, бул. „Св. Климент Охридски“ бр.54 за градеж-
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но земјиште со површина од 112м2, кое што претставу-
ва КП бр.2792/3, КО Карпош, евидентирано во Имотен 
лист бр.79923 за КО Карпош, согласно Проект за ин-
фраструктура за изградба на гасовод, приклучна делни-
ца 18Б и МРС ГУЦ „Здравко Цветковски“, со технички 
број: У01-01/13 од 01/2013 година и Геодетски елабо-
рат за геодетски работи за посебни намени за нумерич-
ки податоци, објект: МРС за гасоводна цевка на лока-
ција ГУЦ „Здравко Цветковски“, КО Карпош, бр.0801-
709 од 16.09.2015 година, со намена за изградба на об-
јект од јавен интерес Е2-Комунална супраструктура 
(мерна регулаторна станица). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11967/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6188. 

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, 
донесе      

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ ХАЛКБАНК АД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Илинден се задолжува кај Халкбанк АД 

Скопје со долгорочен кредит во износ од 1.134.500,00 
евра во денарска противвредност утврдена на денот на 
исплатата според средниот курс на индикативната кур-
сна листа на Народна банка на Република Македонија 
(но не повеќе од 70.000.000,00 денари), за реализација 
на проектот „Изградба на инфраструктура и инфрас-
труктурни објекти на општинските јавни установи за 
забрзан одржлив економски развој“. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука општина Илинден ќе ги користи под след-
ните услови: 

- каматна стапка: 5,8% на годишно ниво, про мен-
лива согласно актите на Халкбанк АД Скопје. Камата-
та достасува за плаќање шестмесечно почнувајќи од 
30.06.2017 година, а најдоцна до 31.12.2021 година;  

- рок на oтплата: кредитот се отплаќа во десет ед-
накви шестмесечни ануитети, почнувајќи од 30.06.2017 
година, а најдоцна до 31.12.2021 година; 

- грејс период: од денот на исплата на кредитот до 
31.12.2016 година. За време на грејс периодот се 
пресметува интеркаларна камата по каматна стапка од 
5,8% на годишно ниво; 

- еднократна провизија: во висина од 0,5% од изно-
сот на кредитот, еднократно, однапред и 

- надомест за предвремена отплата: 3% од износот 
на предвреме отплатената главница, променлива сог-
ласно актите на Халкбанк АД Скопје. 

Член 3 
Условите и начинот на користење на кредитот, како 

и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се 
склучи помеѓу општина Илинден и Халкбанк АД 
Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11982/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6189. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НАУЧ-
НА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА СТAРОСЛОВЕНСКА  

КУЛТУРА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура - Управа за заштита на културното 
наследство му престанува користењето на движната 
ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Јавната научна уста-
нова Институт за стaрословенска култура Прилеп. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 
наследство, склучува договор со директорот на Јавната 
научна установа Институт за стaрословенска култура 
Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12059/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА  

КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ  БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното 

наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 

6190. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Битола, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 42-12060/1                                                                                                        Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година                                                                                                 на Владата на Република 
         Скопје                                                                                                                         Македонија, 
                                                                                                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6191. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура - Управа за заштита на културното 

наследство му престанува користењето на движните 

ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дебар. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 

наследство, склучува договор со градоначалникот на 

oпштина Дебар, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-12062/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6192. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во  државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 178/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура – Управа за заштита на културното 

наследство му престанува користењето на недвижните 

ствари кои се наѓаат на ул. „Крсте Мисирков“ бр.34, 

Ново Село, Штип, КП 9066/1, КО Штип 4, запишани во 

ИЛ бр.21343,  сопственост на Република Македонија, и 

тоа: 

- број на зграда 1, влез 1 кат ПО намена на посебен 

дел од зграда П, со внатрешна површина од 13 од м²;  

-  број на зграда 1, влез 2, кат ПО, намена на посе-

бен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м²;  

-  број на зграда 1, влез 3, кат ПО, намена на посе-

бен дел од зграда П, со површина од 5 м²;  

- број на зграда 1, влез 4, кат 1, број 2, намена на 

посебен дел од зграда СТ со површина од 98 м²;  

-  број на зграда 1, влез 4, кат 1, број 2, намена на 

посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 

25 м²;  

-  број на зграда 1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 

14 м² и 

- број на зграда 1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на 

посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 

27 м². 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Национална-

та установа Завод за заштита на спомениците на култу-

рата и Музеј - Штип. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

култура - Управата за заштита на културното наслед-

ство и Националната установа Завод за заштита на спо-

мениците на културата и Музеј - Штип, во рок од осум 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-12063/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното 

наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 

6193. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
   Бр. 42-12064/1                                                                                                          Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година                                                                                                  на Владата на Република 
       Скопје                                                                                                                                 Македонија, 
                                                                                                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6194. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура - Управа за заштита на културното 
наследство, му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната установа 
Музеј на Град Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното нас-
ледство, склучува договор со директорот на Јавната устано-
ва Музеј на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12065/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6195. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-
НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за култура - Управа за заштита на културното 
наследство, му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Завод за заштита на спомениците на културата 
и Музеј Струмица. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 
наследство, склучува договор со директорот на Нацио-
налната установа Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј Струмица, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12066/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6196. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за култура - Управа за заштита на културното 
наследство, му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 



 Стр. 14 - Бр. 223                                                                             21 декември 2015 
 

 



21 декември 2015  Бр. 223 - Стр. 15 

 
 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид, со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-12067/1   Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година   на Владата на Република 

Скопје   Македонија, 

   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6197. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното 

наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа за управување со археолошки локалитет Стоби. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа за управување со археолошки локалитет Стоби, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12068/1   Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година   на Владата на Република 
Скопје   Македонија, 

   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6198. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12. 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА  
УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното нас-
ледство, му престанува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Музеј Гевгелија. 
 

Член 3 
Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Музеј Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12069/1   Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година   на Владата на Република 
Скопје   Македонија, 

   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6199. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното 
наследство му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 20 - Бр. 223                                                                             21 декември 2015 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Завод за заштита на спомениците на културата 

и Музеј Штип. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 

наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Завод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј Штип, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-12070/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6200. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ  

КРАЈ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура - Управа за заштита на културното 

наследство, му престанува користењето на движните 

ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Музеј на тетовскиот крај Тетово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 

наследство, склучува договор со директорот на Нацио-

налната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-12071/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6201. 

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 

и 153/15)  Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 15.12.2015 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, кои се наоѓаат на КП бр.1973 за 

КО Тетово 1 на ул. „19 Ноември" бр. 1 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина 

од 48 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 

1, кат ГЛ, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина 

од 4 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-12095/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6202. 

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 

и 153/15),  Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 15.12.2015 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 -станови, кои се наоѓаат на КП 

бр.12866 на КО Тетово 3, на ул.„Иво Лола Рибар" 

бр.277 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда СТ, со внатрешна површина 

од 63 м2  и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 

2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на 

посебниот дел од зграда СТ, со внатрешна површина 

од 14 м2,  

 во корист на Република Македонија во Катастарот 

на  недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-12096/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6203. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на  15.12.2015 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните ствари, и тоа: 

Реден 

број 
Назив на движните ствари Количина 

1 Персонален компјутер 

TW945G, Haier/ Teach ( Зелена 

ознака 

7 

2 Тастатура  TW945G, Haier 7 

3 Глувче TW945G, Haier 7 

4 Мрежен кабел етернет 10м 7 

5 Компјутерски  звучници 

Tongfang  

24 

6 Тастатура Tongfang PS/2    40 

  

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Врап-

чиште, за потребите на Основното училиште „Мехмет 

Дерала“ с.Градец.  

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр. 42-12165/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6204. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

АЕРОДРОМ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Ред. 

број 
Назив на движна ствар Количина 

1 
Персонален компјутер TW945G, 

Haier/ Teach(Црвена ознака 
50 

2 Тастатура  TW945G, Haier 50 

3 Глувче TW945G, Haier 50 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Аерод-

ром, за потребите на ООУ „Ѓорѓија Пулески“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Аеродром, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-12170/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6205. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија на седница-

та одржана на 15.12.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧАИР 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Ред. 

Број 
Назив на апаратот Количина 

1 Персонален компјутер TW945G, 

Haier/ Teach (Зелена ознака) 

6 

2 Тастатура  TW945G, Haier 6 

3 Глувче TW945G, Haier 6 

4 Мрежен кабел етернет 10м 36 

5 Компјутерски  звучници Tongfang 24 

6 Тастатура Tongfang PS/2 36 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Чаир, за 

потребите на ООУ „7 Март“ - Чаир. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Чаир, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-12172/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

6206. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 

153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на  15.12.2015 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив на апаратот Количина 

1 

Персонален компјутер 

TW945G, Haier/ Teach 

(Црвена ознака) 

50 

2 Тастатура  TW945G, Haier 50 

3 Глувче TW945G, Haier 50 

4 Мрежен кабел етернет 10м 50 

5 
Компјутерски  звучници 

Tongfang 
24 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Тетово, 

за потребите на СОГУ „7 Март“ Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-12174/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

                                                        
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

6207. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот сту-

дентски дом „Томе Стефановски Сениќ“. 
     

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе 

Стефановски Сениќ“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 42-12201/1                                                                                                       Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година                                                                                               на Владата на Република 
      Скопје                                                                                                                           Македонија, 
                                                                                                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија,  на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

6208. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот сту-

дентски дом „Томе Стефановски Сениќ“. 
     

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе 

Стефановски Сениќ“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
  
    Бр. 42-12202/1                                                                                                    Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година                                                                                             на Владата на Република 
        Скопје                                                                                                                         Македонија, 
                                                                                                                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6209. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија,  на седницата одржана нa 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот сту-

дентски дом „Томе Стефановски Сениќ“. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Државниот студентски дом „Томе 

Стефановски Сениќ“, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 42-12203/1                                                                                                    Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година                                                                                             на Владата на Република 
      Скопје                                                                                                                        Македонија, 
                                                                                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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6210. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  корис-
тењето на движните ствари-книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом „Томе Стефановски Сениќ“. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Директорот на Државниот студентски дом „То-
ме Стефановски Сениќ“, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12204/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6211. 
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 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на:  
КП бр.712 ул.А.Мицковиќ за КО Центар 2  
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-

10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 243 м2; 

КП бр.714 ул А.Мицковиќ за КО Цетар 2 
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-

10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 207 м2; 

КП бр.715 ул.А.Мицковиќ за КО Цетар 2 
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-

10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 225 м2; 

- Зграда број 2, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 6 м2; 

КП бр.717 ул.А.Мицковиќ за КО Цетар 2 
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-

10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 118 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12279/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6212. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2015 година, донесе                         

                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
бр. 09-4858/3  од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6213. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2015 година, донесе                         

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09- 
4864/3  од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/2 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6214. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2015 година, донесе                         
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за финансии – Управата за јавни 
приходи бр. 09- 3367/3  од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/3 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6215. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2015 година, донесе                         

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за финансии – Управата за јавни 
приходи бр. 09-4733/3  од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/4 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6216. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13,  43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.12.2015 година, донесе                         

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за култура бр. 09-5083/3  од 
4.12.2015 година.    

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

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

 
Бр. 42-12315/5 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6217. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 
148/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Секретаријат за спроведување на Рамковниот до-
говор бр.09-3426/3 од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/6 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6218. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 
148/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.12.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ  

КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за правда – Управа за водење на 
матични книги бр.09-5084/3 од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/7 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



21 декември 2015  Бр. 223 - Стр. 37 

 
 

6219. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, до-
несе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ  

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на АД „Македонски енергетски ресурси“-Скопје 
бр.09-3868/3 од 4.12.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/8 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6220. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи - Управа за 
безбедност и контраразузнавање бр. 09 – 5132/3 од 
4.12.2015 година. 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-12315/9 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6221. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

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

БОЛНИЦА ТЕТОВО" 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈЗУ „Клиничка болница Тетово“ бр. 09-4208/3 од 
4.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/10 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6222. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-3121/7 од 
4.12.2015 година. 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-12315/11 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6223. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-5002/3 
4.12.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-12315/12 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6224. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09 – 5085/3 од 
4.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/13 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6225. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-3190/3 од 
4.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/14 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6226. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-4865/3 од 
4.12.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/15 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6227. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-562/7 4.12.2015 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12315/16 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6228. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Mакедонија” број 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА  

ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за електронски комуникации му престанува користење-
то на движните ствари и тоа: 

1. патничко моторно возило, сообраќајна дозвола 
број МК 1747549 издадена на 12.5.2011 година од-МВР 
Скопје ( марка: ЅЕАТ, тип: IBICA, произведено во 
2001 година, со регистарски број SK-943-VB,) тип 1,9 
SDI SE, боја: 73 црвена, со број на шасија: 
VSSZZZ6KZ1R210565, број на мотор AGP/261392, мо-
тор со сила/зафатнина: 50 kw/1896)  

2. патничко моторно возило (автобус на едно ниво), 
сообраќајна дозвола број МК 0104790  издадена на 
21.2.2014 година од-МВР Скопје ( марка: ISUZU, тип: 
MDA5LL, произведено во 2001 година, со регистарски 
број SK-951-LF), боја: 01-бела, со број на шасија: 
NNAMDA5LL02006851, број на мотор 790360, мотор 
со сила/зафатнина: 88 kw/4600). 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење во период од десет години од 
денот на влегување во сила на оваа одлука, без надо-
мест на Управата за хидрометеоролошки работи. 

  
Член 3 

Директорот на Агенцијата за електронски комуни-
кации, склучува договор со директорот на Управата за 
хидрометеоролошки работи, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-12699/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6229. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеа 1 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТЕТО БР.1 „КАМЕНИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на концесија на дивечот во ловиштата во ловните 
реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево и Дебар спро-
ведена согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија на дивечот во ловиштата 
во ловните реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево и 
Дебар („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.54/15 и 117/15). 

Член 2 
Постапката за доделување на концесија на дивечот 

во ловиштата од член 1 на оваа одлука се поништува со 
оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку 
би биле познати пред започнување на постапката за до-
делување на концесија на дивечот во ловиштата не би 
се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, 
или јавниот повик суштински би се разликувал. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на дивечот во ловишта-
та во ловните реони: Кочани, Струга, Скопје, Делчево 
и Дебар („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.54/15 и 117/15). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11805/11 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6230.  
Врз основа на член 18 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина 
Прилеп му престанува користењето на недвижна ствар 
– објект бр.1 кој се наоѓа на ул. „Марксова“ во Прилеп 
- на КП 14018/1 за КО Прилеп, запишан во Имотен 
лист бр.34765, сопственост на Република Македонија и 
тоа: 

- објект бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 190 м2,  
- објект бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 4 м2,  
- објект бр.1, влез 1, кат ПО, со површина од 33 м2,  
- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 571 м2 и  
- објект бр.1, влез 1, кат ХС, со површина од 30 м2. 
 

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

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

 
Бр. 42-11914/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6231. 
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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари во корист на Република Македонија во Катаста-
рот на недвижностите, инфраструктурни објекти-дис-
трибутивен гасовод за природен гас за ТИРЗ Скопје 2 
КО Бунарџик и тоа: 

- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, дол-
жина 866,56м; 

- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, дол-
жина 515,97м; 

- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, дол-
жина 266,04м; 

- Префикс ЕИГВ1, идентификатор ТИРЗСК2, дол-
жина 216,94м  

или вкупно должина од 1865,51 м, во корист на Ре-
публика Македонија во Катастарот на недвижностите.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-12055/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6232. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 115/08, 
10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КО-
МИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ  

ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 
1. Во Решението за именување на членови на Управу-

вачкиот комитет за координација и управување во систе-
мот за управување со кризи бр. 42-6615/1 од 7 јули 2015 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
117/15), во точката 1, алинеја 1 се менува и гласи: 

- „Оливер Спасовски, министер за внатрешни рабо-
ти и м-р Митко Чавков, дополнителен заменик минис-
тер за внатрешни работи;“. 

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

 
Бр. 42-11816/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6233. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја  8 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ 
ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за обезбедување на трошоците за 

болни кои се третираат со дијализа и активности за па-
циентите со хемофилија во Република Македонија за 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 196/14), во точката 2.„ПРЕВЕНЦИЈА НА 
КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА“ 
во табелата „Рекапитулар“ во колоната „Денари“ во 
третиот ред износот „7.540.600,00“ се заменува со из-
носот „1.940.600,00“, во петтиот ред износот 
„28.000.000,00“ се заменува со износот „22.400.000,00“, 
а во седмиот ред износот „30.000.000,00“ се заменува 
со износот „24.400.000,00“. 

Во делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ 
износот „28.000.000,00“ се заменува со износот 
„22.400.000,00“. 

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

 
Бр. 42-11703/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

6234. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15) и 
член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 
36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 
26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 
113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 
154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИ-
ЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВА-
ЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата  за партиципација  при користе-

њето на здравствена заштита на одделни заболувања на 
граѓаните и здравствена заштита на родилките и доен-
чињата во Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.194/14, 121/15 и 175/15), во точката 8. „ХЕМОФИ-
ЛИЈА“, во делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИ-
ЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во точката 1. „За здрав-
ствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на  го-
дишна возраст потребни се средства за:“, табелата се 
заменува со нова табела, која гласи:  
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1. Интрапартална заштита на 
родилки  

 

а) неоперативно породување – x 
1.250 денари 
б) оперативно породување-царски 
рез – x 4.200 

22.000.000,00 
25.000.000,00 

2.  Специјалистички  лекарски  
прегледи на  доенчиња  
до 1 година  -  х 40 денари 

2.500.000,00 

3. Лекарски ортопедски преглед со 
ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 
денари 

2.500.000,00 

4. Лекување на доенчиња до една 
година во болнички услови 

25.000.000,00 

Вкупно: 77.000.000,00 

 
Во точката 3. „За болни со хронична бубрежна ин-

суфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 
3 на оваа програма потребни се средства за:“ табелата  
се заменува со нова табела, која гласи:  

 

1. Партиципација  за осигурени 
лица кои се третираат со 
дијализа - х  1,00  денар   

 
    234.000,00 

2. Заостанати обврски од претходни 
години 

64.000.000,00 

 Вкупно: 64.234.000,00  

 
Во точката 5. „За малигни заболувања од точка 5 од 

оваа програма, потребни се средства за:“ табелата  се 
заменува со нова табела, која гласи:  

 
1.  Партиципација за осигурени лица  

- х 2.700,00 денари  (максимум) 
 

28.000.000,00 

2. Заостанати обврски од претходни 
години 

 
46.039.900,00 

 Вкупно: 74.039.900,00 

 
Во ставот 2 износот „197.000.000,00“ се заменува со 

износот „256.000.000,00“, а износот „173.000.000,00“ се 
заменува со износот „232.000.000,00“. 

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

 
Бр. 42-12440/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6235. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 
25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.196/14, 67/15, 131/15, 138/15, 

145/15, 177/15 и 204/15), во делот I износот 
„2.045.100.000“ се заменува со износот „1.818.440.949“, 
износот „443.000.000“ се заменува со износот 
„430.200.000“, а износот „1.602.100.000“ се заменува со 
износот „1.388.240.949“. 

 
II 

Во Делот II, во ставот 1 во воведната реченица из-
носот „1.919.201.000“ се заменува со износот 
„1.692.541.949“. 

Во табелата во код на мерката 124 износот 
„388.228.823“ се заменува со износот „288.228.823“. 

Во код на мерката 321 износот „318.500.000“ се за-
менува со износот „258.720.551“. 

Во код на мерката 322 износот „145.000.000“ се за-
менува со износот „86.560.199“. 

Во код на мерката 323 износот „266.500.000“ се за-
менува со износот „258.060.199“. 

Во вкупно износот „1.837.315.070“ се заменува со 
износот „1.610.656.019“. 

 
III 

Во Делот X, во ставот 2 износот „15.725.864“ се за-
менува со износот „5.000.000“, а износот „154.951.500“ 
се заменува со износот „230.000.000“. 

 
IV 

Во Делот ХVI, во ставот 2 износот„243.500.000” се 
заменува со износот„183.720.551“. 

 
V 

Во Делот ХVII, во ставот 2 износот„50.000.000”се 
заменува со износот„40.500.000“. 

 
VI 

Во Делот ХVIII, во ставот 8 износот „70.000.000” се 
заменува со износот „20.000.000“. Во ставот 10 износот 
„33.000.000“ се заменува со износот „24.560.199“. 

 
VII 

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

 
Бр. 42-12746/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
6236. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), член 51 од 
Законот за тутун и тутунски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 
36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15 и 
213/15), член 12 од Законот за виното („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 
23/13, 106/13, 188/13 и 149/15) и член 53 од Законот за 
сточарството („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.7/08, 116/10, 23/13 и 149/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.12.2015 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.200/14, 30/15, 42/15, 52/15, 

90/15,183/15, 207/15 и 215/15) во делот I во воведната 

реченица износот „6.260.000.000,00“ се заменува со из-

носот „6.486.659.051,00“. 

Во табелата во мерката број 1 износот 

„1.954.600.000,00“ се заменува со износот 

„2.281.259.051,00“. 

Во мерката број 2 износот „180.000.000,00“ се заме-

нува со износот „140.000.000,00“. 

Во мерката број 6-а износот „320.000.000,00“ се за-

менува со износот „350.000.000,00“. 

Во мерката број 6-б износот „40.000.000,00“ се за-

менува со износот „50.000.000,00“. 

Во мерката број 8 износот „3.750.000.000,00 “ се за-

менува со износот „3.650.000.000,00“. 

Во вкупно износот „6.260.000.000,00“ се заменува 

со износот „6.486.659.051,00“. 

Во делот II во воведната реченица износот 

„1.954.600.000,00 “ се заменува со износот 

„2.281.259.051,00 “. 

Во делот III во воведната реченица износот 

„180.000.000,00“ се заменува со износот 

„140.000.000,00“. 

Во делот IX износот „3.750.000.000,00“ се заменува 

со износот „3.650.000.000,00 “. 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр. 42-12747/1 Заменик на претседателот 

  15 декември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

6237. 

Врз основа на член 51 став (8) од Законот за медија-

ција („Службен  весник  на Република Македонија“ 

бр.188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА 

ИСПИТОТ ЗА МЕДИЈАТОР 

  

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите и на-

чинот на полагање на испит за медијатор (во натамош-

ниот текст: испитот).  

Член 2 

 (1) Испитот се полага во февруарска и октомвриска 

испитна сесија.  

(2) Пријавувањето за испитот се врши во периодот 

од први до петнаесетти во месецот кој претходи на ме-

сецот во кој се спроведува испитната сесија (јануари и  

септември).  

 

Член 3 

Пријавата за полагање на испитот заедно со докази-

те од член 47 став (1) точки а), б), в), г), д), и е) од За-

конот за медијација се поднесува до Одборот за обезбе-

дување, следење и оценување на квалитетот на работи-

те на медијацијата (во натамошниот текст: Одборот), а 

доказот од член 47 став (1) точка ѓ) го прибавува Одбо-

рот по електронски пат. 

 

Член 4 

(1) Кандидатот може да го одложи испитот од оп-

равдани причини, најдоцна 48 часа пред почетокот на 

испитот. 

(2) Доколку кандидатот не се појави на испитот, а 

истиот не го одложил во периодот предвиден во ставот 

(1) на овој член или самиот се откаже од полагање на 

веќе започнатиот испит, ќе се смета дека не го положил 

испитот.  

 

Член 5 

(1) На денот на полагањето на првиот и вториот дел 

од испитот, пред почетокот на полагањето од страна на 

претставникот од Министерството за правда се утврду-

ва идентитетот на кандидатот со увид во лична карта и 

на кандидатот му се дава пристапен код, односно ло-

зинка со која му се одобрува пристап во електронскиот 

систем во кој е содржана базата на прашања за првиот 

и вториот дел од испитот. 

(2) По одобрување на пристапот, кандидатот доби-

ва електронски тест, компјутерски генериран, чија сод-

ржина, по принцип на случаен избор ја одредува соф-

тверот на електронскиот систем од ставот (1) на овој 

член. 

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, содржи упат-

ство за начинот на решавање на истиот, за кое од стра-

на на претставникот од Министерството за правда се 

дава појаснување, пред да започне полагањето. 

(4) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочи-

та дадените прашања и да го избере точниот одговор со 

кликање во крукчето покрај избраниот одговор. 

(5) Доколку кандидатот смета дека некое прашање 

може да го одговори подоцна или сака да се наврати на 

некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО од-

носно СЛЕДНО или може да премине на кое било пра-

шање со кликање на бројот на прашањето во низата од 

броеви на долниот дел на екранот. 

(6) Доколку кандидатот, сака да направи промена 

во претходно даден одговор на некое прашање, може 

повторно да го отвори истото прашање и да даде нов 

одговор. 
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(7) Кандидатот за време на полагањето на испитот 

во просторијата за полагање на испитот може да внесе 

само пенкало, а доколку за време на полагање на испи-

тот се јави потреба од добивање на лист, кандидатот се 

обраќа до претставникот од Министерството за правда 

коj му дава бел лист во А4 формат со потпис на прет-

ставникот од Министерството за правда и печат на Ми-

нистерството за правда. По завршувањето на испитот, 

кандидатот листот му го предава на претставникот од 

Министерството за правда. 

(8) За време на полагање на испитот, кандидатот не 

ја напушта просторијата во која се спроведува полага-

њето на испитот и не контактира со другите кандидати.  

(9) Доколку кандидатот контактира со други канди-

дати и добие опомена од страна на претставникот на 

Министерството за правда и по првата опомена про-

должи да контактира со некој од останатите кандидати, 

истиот ќе биде отстранет од просторијата за полагање 

на испитот и испитот ќе се смета за завршен. 

(10) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тес-

тот пред истекот на предвиденото време, кликнува на 

копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ. 

 

Член 6 

(1) Претставниците на институциите од член 50 

став (8) од Законот за медијација , се присутни во прос-

торијата за време на полагањето на испитот.  

(2) Доколку поради неодложни обврски некој од 

претставниците од ставот (1) на овој член е потребно 

предвреме да ја напушти просторијата за полагање на 

испитот, истиот се заменува со лице соодветно номи-

нирано како претставник на истата институција. 

 

Член 7 

(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања 

со пет опции за заокружување од секој предмет и се 

полага електронски во траење од 120 минути. Точниот 

одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличните 

одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, 

неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а 

неточниот одговор во голем обем со - 0,5 поени.   

(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил 

најмалку 35 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-

тот му се овозможува  полагање на вториот дел од ис-

питот кој се состои од проучување на две студии на 

случај во вид на електронски студии на случај во трае-

ње од 120 минути. Секоја од студиите на случај содржи 

по пет прашања, при што секое од прашањата има де-

сет можни опции на одговор. Точниот одговор се боду-

ва со 6 поени, додека сличните одговори со точниот 

одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. 

Максималниот број на освоени поени за секоја од сту-

диите на случај поодделно изнесува 30 поени.  

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот 

ако освоил најмалку 24 поени за секоја студија на случај. 

(5) По спроведениот прв и втор дел од испитот, 

претставниците од  членот 6 став  (1) од овој правилни-

к  составуваат и потпишуваат записник за секој канди-

дат одделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на 

полагање, личните податоци на кандидатот и освоени-

те поени од двата дела на испитот.  

(6) Кандидатот кој го положил вториот дел од испи-
тот, се известува за денот, местото и времето на пола-
гањето на третиот дел од испитот кој се спроведува во 
вид на интервју со кандидатот во траење од најмногу 
60 минути. Од страна на Комисијата од член 50 став 
(22) од Законот за медијација, а врз основа на резулта-

тите од спроведениот психолошки тест и тестот на ин-
тегритет како и доставените препораки од страна на 
кандидатот, се спроведува интервју во два дела и тоа: 
Прв дел- каде се ценат личните особини и карактерис-
тики на кандидатот и Втор дел- каде се ценат практич-
ните вештини и способности на кандидатот преку пра-
шалници со по десет параметри кои оценувачите ги 

квантифицираат со оценката „задоволува„ односно „не 
задоволува„. Кандидатот кој за секој дел од интервјуто 
се стекнал со мнозинство оценки „задоволува„, се стек-
нува со генералната оценка „задоволува„.  

(7) По спроведениот трет дел од испитот, од страна 
на претставникот од Министерството за правда од чле-
нот 6 став (1) од овој правилник, се составува и потпи-
шува записник за секој кандидат одделно, во кој се 

внесуваат: датумот и местото на полагање на третиот 
дел од испитот, личните податоци на кандидатот и оце-
ната од Комисијата од ставот (6) на овој член, кој се 
потпишува од страна на сите членови на Комисијата.  

 
Член 8 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и поста-
пката на спроведување на обука на медијатори (,,Служ-
бен  весник  на  Република  Македонија"  бр.12/11). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  
 

Бр. 01-3792/3  
17 декември 2015 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

6238. 
Врз основа на член 11 став (2) од Законот за изда-

вачката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.199/14 и 152/15) министерот за култура до-
несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЧИТЕ ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНАТА ИЗДАВАЧКА  

ПРОДУКЦИЈА 

 

Член 1 
Со  овој правилник се пропишува  содржината и на-

чинот на водење на евиденција за издавачите во Репуб-
лика Македонија и за нивната издавачка продукција. 
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Член 2 

Евиденцијата за издавачите во Република Македо-

нија и за нивната издавачка продукција се води на 

Образец: „Евиденција за издавачот и за неговата изда-

вачка продукција“, на хартија со бела боја на А4 фор-

мат, даден во Прилог, кој  е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

(1) Во евиденцијата од член 2 од овој правилник се 

внесуваат следните податоци: 

1. Реден  број ; 

2. Евидентен  број и датум за  воведување во  еви-

денција; 

3. Податоци за издавачот: 

- назив на издавачот ; 

- седиште на издавачот; 

- URL (WEB) адреса; 

- даночен број; 

- година на основањето; 

- жиро-сметка; 

- шифра на дејноста. 

4. Податоци за контакт:  

- електронска пошта (e-mail); 

- телефон; 

5. Податоци за  издадената публикација: 

- наслов на публикацијата; 

- *За преведени публикации: 

 Наслов и јазик на оригиналот 

Наслов и јазик на посредниот превод (ако не е 

превод од оригинал); 

- име и презиме на авторот/авторите; 

- носител на автoрското право; 

- име и презиме на уредникот/уредниците; 

- име и презиме на преведувачот/преведувачите; 

- име и презиме на илустраторот/илустраторите; 

- име и презиме на лекторот; 

- име и презиме на други лица; 

- реден број на изданието и неговите карактеристи-

ки (дополнето, изменето); 

- пагинација (бр.на страници);    

- прилози; 

- илустрации/табели; 

- година на издавање и печатење; 

- место на издавање; 

- тираж; 

- меѓународен стандарден број на публикацијата 

(ISBN, ISMN и др.); 

- меѓународен стандарден број на електронската 

публикација (ISBN, ISMN и др.); 

- веб-локација за електронска публикација. 

6. Податоци за издадената сериска публикација и 

континуиран извор (списанија, весници и слично): 

– Наслов на публикацијата ; 

–Меѓународен стандарден број за сериска публика-

ција (ISSN); 

– URL адреса на сериска публикација, WEB изда-

ние; 

-  Тековна година на издавање; 

-  Календарска година на издавање; 

-  издадени броеви; 

-  Место на издавање; 

-  Име и презиме на: 

главен и одговорен уредник: 

од број___________до број____________; 

главен уредник: 

од број____________до број________; 

одговорен уредник: 

од број_________до број__________; 

уредник: 

од број_________до број___________; 

технички уредник: 

од број_________до број__________; 

заменик уредник: 

од број_________до број__________; 

лектор: 

од број_________до број__________; 

- Редакција (редакциски одбор); 

- Карактеристики на изданието: 

- периодичност: 

- формат: 

- застапени прилози: 

- година на печатење: 

-  тираж (за секој издаден број во наведениот пе-

риод). 

7. Податоци за печатницата: 

– Назив на печатницата; 

– Седиште на печатницата (адреса); 

- Податоци за контакт; 

електронска пошта (e-mail); 

телефон; 

- Даночен број; 

- Печатени броеви во наведениот период. 

(2) Во евиденцијата од член 2 од овој правилник 

покрај податоците од ставот 1 на овој член се внесува-

ат и сите промени на податоците. 

(3) Евиденцијата  од член 2 од овој правилник се 

води во пишана и/или електронска форма. 

 

Член 4 

Со податоците од евиденцијата од член 2 од овој 

правилник, кои согласно важечките прописи претста-

вуваат лични податоци, се ракува на начин  утврден со 

прописите од областа на  заштита на личните пода-

тоци. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија".  

 

          

Бр. 55-12524/1  

17 декември 2015 година Министер, 

Скопје д-р Елизабета Канческа -Милевска, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

6239. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 
 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 
98/13, 166/13, 143/14, 30/15, 35/15 и 148/15), во точка 2 
ставот 6 се менува и гласи: 

„Под новоодобрен кредит, во смисла на оваа од-
лука, се подразбира кредитот на нефинансиските 
друштва коишто имаат просечна класификација на ни-
во на банкарскиот систем на Република Македонија во 
категоријата на ризик „А“ или „Б“ (според последно 
расположливи податоци од Кредитниот регистар на 
Народната банка), или е обезбеден со првокласни 
инструменти за обезбедување, согласно со Одлуката за 
управување со кредитниот ризик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13), а којшто е 
одобрен и исплатен по 1. Јануари 2013 година и сѐ уш-
те има состојба на последниот ден од календарскиот 
месец за кој се известува“. 

2. Во точка 23, годината „2015“ се заменува со го-
дината: „2017“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-2/2015 на Народната банка на 
17 декември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

6240. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14 и 153/15) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 

3 од Законот за банките („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 
153/15), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 47/12, 50/13 и 71/14), во точката 
6, по потточката 19), се додава нова потточка 19-а) ко-

јашто гласи: 

„19-a) Деловен простор е секој објект наменет за 
вршење одредена деловна или комерцијална активност, 
со исклучок на фабриките и другите слични производ-
ствени капацитети и земјоделското земјиште. Градеж-
ното земјиште се смета за деловен простор, доколку е 
наменето за градба на деловен простор и е обезбедена 
соодветна дозвола за градба. Гаражата или местото за 
паркирање или дворното место се сметаат за деловен 
простор, доколку над нив е воспоставен залог, заедно 
со деловниот простор. Опремата во деловниот простор 
се смета за деловен простор, доколку над неа е вос-
поставен залог, заедно со деловниот простор, со исклу-
чок на канцелариската опрема, компјутерите, мебелот 
и другата слична опрема.“ 

2. Во точка 38 став 4 алинејата 3 се менува и гласи: 
„- преземени вонбилансни обврски врз основа на 

чинидбени гаранции и гаранции за учество на тендер 
(вклучувајќи ги и гаранциите поврзани со овие га-
ранции, како што се гаранциите за враќање аванс) и си-
те други гаранции со кои се гарантира одредено из-
вршување, односно со кои не се гарантира исполнува-
ње одредена кредитна обврска од страна на должни-
кот.“. 

Во ставот 5 алинеја 2, зборовите: „други слични“, 
се заменуваат со зборовите: „ транспортни/транзитни“. 

Во ставот 5 алинејата 3 се менува и гласи: 
„- преземени вонбилансни обврски (непокриени га-

ранции и акредитиви) за плаќање во случај на неиспол-
нување на обврските на должникот за плаќање кон тре-
то лице коишто произлегуваат од одреден деловен од-
нос, со исклучок на гаранциите со кои се гарантира 
кредитен однос,“  

Во ставот 6 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- непокриени гаранции (коишто не се вклучени во 

претходните степени на ризик) со кои се гарантира ис-
полнување одредена кредитна обврска од страна на 
должникот,“. 

Во ставот 6 во алинејата 6, по зборот: „обврски“, се 
додаваат зборовите: „за кредитирање“. 

3. Во точка 42 по ставот 1 се додава нов став 2 кој-
што гласи: 

„На побарувањата за кои Народната банка утврдила 
дека банката несоодветно ги распоредила во понизок 
пондер на ризичност, односно понизок фактор на кон-

верзија, банката е должна во следните две години да го 
применува пондерот на ризичност, односно факторот 
на конверзија којшто требала да го применува согласно 
со одредбите на оваа одлука, без разлика дали во текот 
на тие две години се исполнети условите за примена 
понизок пондер на ризичност, односно фактор на кон-
верзија, освен доколку Народната банка во текот на тие 

две години утврдила дека се исполнети условите за 
примена на понизок пондер на ризичност, односно 
фактор на конверзија.“ 

4. Во точката 66 по ставот 3 се додава нов став 4 
којшто гласи: 

„По исклучок на ставовите 1 и 2 од оваа точка, бан-
ката е должна да применува пондер на ризичност од 

150% на побарувањата врз основа на потрошувачките 
кредити со договорен рок на достасување којшто е ед-
наков или подолг од осум години.“  

5. По точката 66 се додава нова точка 66-а којашто 
гласи: 
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„66-а. Банката е должна да применува пондер на 
ризичност од 75% на позитивната разлика помеѓу: 

- вкупната изложеност врз основа на дозволените 
пречекорувања на трансакциските сметки (негативни 
салда на тековни сметки) и на издадените кредитни 
картички на датумот за кој се известува, и 

- вкупната изложеност врз основа на дозволените 
пречекорувања на трансакциските сметки (негативни 
салда на тековни сметки) и на издадените кредитни 
картички на 31 декември 2015 година. 

За потребите на ставот 1 од оваа точка, вкупната из-
ложеност врз основа на дозволените пречекорувања на 
трансакциските сметки и на издадените кредитни кар-
тички се утврдува како збир на билансните и вонбилан-
сните побарувања врз основа на дозволените пречеко-
рувања на трансакциските сметки и на издадените кре-
дитни картички, без да се земат предвид факторите на 
конверзија и инструментите за кредитна заштита.“ 

6. Во точка 71 алинеја 6, по зборот: „конверзија“ се 
додаваат зборовите: „и инструментите за кредитна 
заштита“, а зборовите: „пазарната вредноста“ се заме-
нуваат со зборовите: „пазарната вредност“. 

7. Во точка 72 ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката мо-

же да примени пондер на ризичност од 75% на побару-
вањето покриено со деловен простор доколку: 

- деловниот простор се користи за вршење на деј-
носта на должникот; 

- вредноста на деловниот простор не зависи значај-
но од кредитната способност на должникот, не земајќи 
го предвид влијанието коешто можат да го имаат мак-
роекономските фактори врз вредноста на деловниот 
простор и врз кредитната способност на должникот; 

- вкупниот износ на побарувањето, без да се намали 
за износот на издвоената исправка на вредноста, однос-
но посебната резерва и без да се коригира за факторите 
на конверзија и инструментите за кредитна заштита, не 
е поголем од 50% од пазарната вредност на деловниот 
простор; 

- соодветно се исполнети критериумите од точка 71 
алинеи 4 и 5 од оваа одлука.“ 

8. Точката 4 од оваа одлука ќе се применува на пот-
рошувачките кредити со договорен рок на достасување 
еднаков или подолг од осум години одобрени по дату-
мот на примена на оваа одлука, вклучувајќи ги и пот-
рошувачките кредити кај кои банката извршила рефи-
нансирање (со исклучок на рефинансирање заради от-
плата на кредитна изложеност во друга банка) или рес-
труктурирање направени по датумот на примена на 
оваа одлука, при што вкупниот рок на достасување на 
кредитот, утврден како збир на договорниот рок на 
достасување на датумот на примена на оваа одлука и 
на сите продолжувања на рокот на достасување на кре-
дитот, е еднаков или подолг од осум години. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 
2016 година. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-3/2015 на Народната банка на 
17 декември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

6241. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10,  123/12, 

43/14 и 153/15), член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 

од Законот за банките („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 

153/15), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13 

и 157/13), во точката 28 став 1 алинеја 1 во втората ре-

ченица, по зборот: „одлука“ се става запирка и се дода-

ваат зборовите: „вклучувајќи го и влијанието на проме-

ните во девизниот курс, растот на каматните стапки и 

губењето на главниот извор на отплата на клиентот врз 

можноста за отплата на кредитот или другиот облик на 

кредитната изложеност“. 

Алинејата 13, се менува и гласи:  

„- дефинирање на дозволените исклучоци, поста-

пката за нивно одобрување и дефинирање прифатливо 

ниво на кредитна изложеност одобрена со дозволени 

исклучоци за определен период (пр. квартал)“. 

2. Во точката 29, по ставот 6 се додава нов став 7 

којшто гласи: 

„При одобрувањето кредити во девизи или во дена-

ри со девизна клаузула, банката е должна да го инфор-

мира клиентот за сите ризици коишто произлегуваат од 

користењето вакви кредитни производи, вклучувајќи 

ги и клиентите од ставот 6 од оваа точка.“ 

3. Во точката 41, по ставот 1 се додава нов став 2 

којшто гласи: 

„Покрај случаите од ставот 1 од оваа точка, банката 

е должна да врши отпис и на кредитната изложеност 

доколку се поминати две години од датумот кога бан-

ката била должна да врши исправка на вредноста, од-

носно да издвојува посебна резерва од 100%.“  

4. Во точката 44, по ставот 1 се додава став 2 кој-

што гласи: 

„И покрај преносот на вонбилансна евиденција, 

банката го задржува правото за наплата на отпишаното 

побарување.“ 

5. Во точката 48, по ставот 2 се додава нов став 3, 

којшто гласи: 

„По исклучок на ставот 2 од оваа точка, за отписите 

извршени согласно со точка 41 став 2 од оваа одлука, 

банката е должна да доставува известување до Народ-

ната банка на месечна основа, до 15. во наредниот ме-

сец, со состојба на крајот на месецот за кој се извес-

тува, односно до 5 февруари за состојбата на 31 декем-

ври.“ 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 
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Банките се должни да се усогласат со одредбите од 
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука најдоцна до 30 јуни 
2016 година. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-4/2015 на Народната банка на 
17 декември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

6242. 
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), Советот на Народната 
банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА 

КОВАНИТЕ ПАРИ  ВО АПОЕН ОД 1 ДЕНАР 
 
1. Со оваа одлука се утврдуваат основните белези 

на кованите пари во апоен од 1 денар, што ги издава 
Народната банка на Република Македонија. 

2. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработуваат 
од челик обложен со два слоја, од кои првиот слој е изра-
ботен од бакар, а вториот од легура на бакар и цинк. 

3. Кованите пари во апоен од 1 денар се изработу-
ваат со пречник од 23,80 мм, дебелина од 1,70 мм и те-
жина од 5,10 грама. 

За секоја кована пара е дозволено отстапување од 
0,05 мм над или под пречникот утврден во став 1 на 
овој член, 0,08 мм над или под дебелината утврдена во 
став 1 на овој член, а за тежината е дозволено отстапу-
вање до 0,40 грама над или под тежината утврдена во 
став 1 на овој член. 

Рабовите на кованите пари се мазни. 

4. Кованите пари во апоен од 1 денар се со следни-

ве белези: 

- на предната страна (аверс): во средината со бројка 

е испишан бројот „1“, а под него полукружно е испи-

шан зборот „ДЕНАР“. Во горната половина на парата, 

полукружно се прикажани шеснаесет зраци во четириа-

голна форма. Бројот „1“ лежи на зраците.  

- на задната страна (реверс): во средината е грави-

рано шарпланинско куче, а околу него во кружна фор-

ма е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во 

долниот дел полукружно е испишана годината на кова-

ње „2016“. 

5. Кованите пари во апоен од 1 денар издадени сог-

ласно со Одлуката за издавање, апоенска структура и 

основните белези на кованите и книжни пари („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 25/93) оста-

нуваат и понатаму во оптек. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
  

 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XVI-5/2015 на Народната банка на 
17 декември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

6243. 
Врз основа на член 47 став 1 точкa 3 и 18, а соглас-

но со член 7 став 1 точка 4, член 24 и 41 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14 и 153/15), Советот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија донесе  

 

П О Л И Т И К А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ИНВЕСТИРАЊЕ НА ДЕВИЗ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) управува со и 
ги инвестира девизните резерви на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: девизните резерви).  

2. Девизните резерви имаат главна улога во обезбе-
дувањето на способноста на земјата за надоместување 
на девизните нето-нерамнотежи во билансот на плаќа-
ња и во одржувањето на довербата во монетарната по-
литика и политиката на девизниот курс. 

При управувањето и инвестирањето на девизните 
резерви се води сметка за адекватното ниво на девиз-
ните резерви коешто се оценува во Народната банка, 
имајќи ги предвид сите можни извори и користења на 
девизните резерви, како и оценката на макроеконом-
ската ранливост на надворешни шокови. 

Народната банка управува со и ги инвестира девиз-
ните резерви за следниве намени: 

- Поддршка и одржување на довербата во политика-
та на девизниот курс на денарот, вклучувајќи интер-
венции на домашниот девизен пазар и одржување на 
стабилните услови на домашните финансиски пазари; 

- Обезбедување на довербата на пазарите за навре-
мено и редовно извршување на финансиските обврски 
на Република Македонија кон странство; 

- Обезбедување странска валута за оперативни пот-

реби; 

- Ефикасно инвестирање на вишокот средства по 

издвојувањето на предвидливите средства за ликвид-

ност, средства за интервенции и средства за претпазли-

вост; 

- Обезбедување на средства за заштита од платно-

билансните шокови во време на криза. 

 

II. ЦЕЛИ ПРИ УПРАВУВАЊЕТО И ИНВЕСТИРА-

ЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 

3. Оваа политика ја поставува институционалната 

рамка за ефективно и ефикасно остварување на целите 

при управувањето и инвестирањето на девизните ре-

зерви. Тие цели се: сигурност, ликвидност и профита-

билност, по истиот редослед на приоритет.  

- Сигурноста на девизните резерви, односно зачуву-

вање на нивната вредност е најважната цел при управу-

вањето и инвестирањето. Во таа смисла, оваа цел се ос-

тварува со ограничување на кредитниот, каматниот, ва-

лутниот и оперативниот ризик; 
- Ликвидноста на девизните резерви подразбира 

располагање со соодветно ниво на средства за навреме-
но исплаќање на предвидените и непредвидените об-
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врски од девизните резерви. Со цел да се обезбеди до-
волна ликвидност, девизните резерви во најголем дел 
се инвестираат во инструменти коишто се тргуваат на 
активен секундарен пазар; 

- Профитабилноста, односно остварувањето поврат 
од инвестициите, во согласност со ограничувањата по-
ставени со зачувувањето на вредноста и обезбедување-
то на потребната ликвидност, се остварува со цел да се 
постигне конкурентна пазарна стапка на поврат на де-
визните резерви, соодветна со целите на инвестирање-
то и поставените ограничувања за ризикот.   

 
III. СТРУКТУРА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 
 

Портфолија на девизните резерви 
 
4. Заради остварување на повеќекратните цели, а во 

зависност од барањата за ликвидност и инвестицискиот 
период, девизните резерви оперативно се распределу-
ваат во поодделни портфолија. 

Структурата и релативната големина на секое порт-
фолио се определува врз основа на проценката за пот-
ребната ликвидност за различни временски периоди, 
притоа имајќи го предвид адекватното ниво на девизни 
резерви. Во услови кога нивото на девизните резерви 
ги надминува надворешните обврски на државата за 
отплата на долг и потенцијалните идни ликвидносни 
потреби, дел од средствата може да се инвестираат на 
подолг рок, со цел да се зголеми повратот.  

Со цел да се оптимизира управувањето со девизни-

те резерви, притоа земајќи ја предвид различната пот-

реба за ликвидност во различни временски периоди, 

секое портфолио има посебна функција, дозволени ви-

дови инструменти, толеранција на ризик и инвестицис-

ки период. Портфолијата коишто имаат функција за за-

доволување на краткорочните ликвидносни потреби се 

инвестираат во краткорочни високоликвидни средства. 

Портфолијата со подолг инвестициски период Народ-

ната банка ги инвестира во инвестиции со релативно 

повисок сооднос на ризик и поврат, во согласност со 

принципите на диверзификација на портфолио-вложу-

вањата. 

Зависно од надворешните обврски на државата за 

отплата на долгот, потенцијалните идни ликвидносни 

потреби, а притоа водејќи сметка за адекватното ниво, 

девизните резерви се поделени во три портфолија:  
- Работен капитал (оперативно портфолио), којшто 

служи за задоволување на оперативните, краткорочни 
ликвидносни обврски и потенцијални интервенции. 
Ова портфолио има инвестициски период од еден ме-
сец и следствено се инвестира во најликвидни и најси-
гурни инструменти. Пред почетокот на секој месец, се 
проценува нивото на ликвидносни потреби за тој ме-
сец, вклучително и надворешни обврски на државата за 
отплата на долг и потенцијални интервенции на девиз-
ниот пазар и врз основа на тоа се утврдува нивото на 
работниот капитал. По потреба, нивото на работниот 
капитал се приспособува во текот на месецот; 

- Ликвидносно портфолио, коешто го сочинуваат 
средства од коишто се надополнува работниот капитал 
(оперативното портфолио), доколку има потреба и во 
кое се пренесува вишокот на средствата од работниот 
капитал (оперативното портфолио). Намената на ова 

портфолио е да ги задоволи сите договорни и потенци-
јални одливи во период од следните 12 месеци. Ова 
портфолио се инвестира во ликвидни финансиски 
инструменти, притоа имајќи ја предвид целта на зачу-
вување на неговата вредност во инвестициски период 
од една година; и  

- Инвестициско портфолио, коешто може да има 
инвестициски период над една година и со кое се упра-
вува заради зголемување на повратот на девизните ре-
зерви, како и за покривање на непредвидените обврски 
на подолг рок заради одржување на макроекономската 
и финансиската стабилност на земјата. Ова портфолио 
се инвестира во финансиски инструменти со повисок 
ризик заради остварување повисок поврат од инвести-
циите, меѓутоа согласно со толеранцијата на ризик ут-
врдена со оваа политика. Во рамки на инвестициското 
портфолио, одреден дел од хартиите од вредност мо-
жат да се класифицираат како хартии од вредност чува-
ни до достасување, најмногу до 750 милиони евра во 
противвредност, со максимална рочност до 7 години. 

Критериумите за утврдување на нивото на портфо-
лијата, дозволените видови инструменти, максимална-
та рочност, како и референтните портфолија се утврду-
ваат во Правилата за управување и инвестирање на де-
визните резерви. Нивото на ликвидносното и инвести-
циското портфолио периодично се преиспитува врз ос-
нова на проекцијата на ликвидносните потреби, очеку-
ваните девизни потреби на земјата на среден рок и про-
ценката на ранливоста на билансот на плаќање. 

Златото, како посебно портфолио, е во функција на 
обезбедување сигурност и ликвидност на девизните ре-
зерви преку диверзификација на инвестициите, имајќи 
предвид дека златото претставува значајно средство во 
услови на глобална, економска или политичка неста-
билност. Нивото и инструментите во коишто е дозво-
лено да се инвестира златото се утврдува во Правилата 
за управување и инвестирање на девизните резерви.  

 
Основна валутна структура на девизните резерви 

 
5. Девизните резерви се инвестираат само во сло-

бодно конвертибилни валути на држави со длабоки и 
ликвидни пазари на капитал. 

Основната валутна структура на девизните резерви 
е во согласност со валутната структура на: 

- интервенциите на домашниот девизен пазар;  
- обврските на државата кон странство;  
- надворешнотрговската размена на Република Ма-

кедонија; 
- други ликвидносни потреби. 
Основната валутна структура на девизните резерви 

се определува кога од вкупните девизни резерви се од-
зема вредноста на портфолиото на златото. 

 
   Основната валутна структура на девизните резер-

ви и дозволеното отстапување од основната валутна 
структура, заради диверзификација на ризикот и мак-
симизација на повратот, се определуваат во Правилата 
за управување и инвестирање на девизните резерви. 

 
Стратегиска распределба на девизните резерви  

и референтни портфолија 
 

6. Стратегиската распределба на девизните резерви 
и соодветните референтни портфолија се поставуваат 
во Правилата за управување и инвестирање на девиз-
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ните резерви. Стратегиската распределба на инвести-
циските портфолија е во согласност со можноста за 
максимизација на долгорочниот просечен годишен 
поврат при ниска веројатност за намалување на нивна-
та вредност во текот на инвестицискиот период. 

 
IV. ВИДОВИ СРЕДСТВА 
 
7. Народната банка може да ги купува и да ги про-

дава следниве финансиски инструменти и да ги склу-
чува следниве трансакции: 

Злато  – Народната банка чува одреден дел од де-
визните резерви во злато. Златото може да се чува во 
трезорот на Народната банка или во странство. Народ-
ната банка може да врши трансакции со злато на до-
машниот пазар и меѓународниот пазар, колатерализи-
рани и неколатерализирани депозити кај банки и фи-
нансиски институции, како и да претопува злато коеш-
то не ги исполнува пазарните стандарди во златни 
прачки.  

Државни хартии од вредност издадени во нацио-
нална валута и валута различна од националната, 
државно гарантирани хартии од вредност и хартии од 
вредност издадени од меѓународни финансиски инсти-
туции и мултилатерални развојни банки – купување и 
продажба на должнички хартии од вредност издадени 
или гарантирани од држави или државни субјекти, 
вклучувајќи регионални и локални влади и агенции од 
јавен сектор или меѓународни финансиски институции 
и мултилатерални развојни банки. 

Инструменти на банки и финансиски институции – 
пласирање депозити и купување и продажба на колате-
рализирани обврзници, сертификати за депозити, ко-
мерцијални записи и други инструменти на пазарот на 
пари, издадени или безусловно гарантирани од банките 
и останатите финансиски институции коишто се дозво-
лени со Правилата за управување и инвестирање на де-
визните резерви. 

Трансакции со деривативни инструменти – купува-
ње и продажба на деривативни инструменти, за коишто 
основно средство се финансиските инструменти дозво-
лени во Политиката за управување и инвестирање со 
девизните резерви.  

Класични, обратни репо-трансакции и зајмење хар-
тии од вредност – позајмување пари и хартии од вред-
ност обезбедени со колатерал, при што хартиите од 
вредност коишто се позајмуваат или се прифаќаат како 
колатерал ги исполнуваат критериумите дозволени во 
Политиката за управување и инвестирање на девизните 
резерви и Правилата за управување и инвестирање на 
девизните резерви. 

Странски платежни средства – купување и продаж-
ба на девизи и ефективни странски платежни средства. 

Корпоративни обврзници – купување и продажба 
на должнички хартии од вредност издадени од стран-

ски финансиски институции. 
8. Списокот на дозволени земји каде што може да 

се пласираат девизните резерви, издавачите на хартии 
од вредност и финансиските институции со коишто е 
дозволено да се склучуваат трансакции при управува-
њето со девизните резерви, како и квантитативните ли-
мити на изложеност се утврдуваат во Правилата за уп-

равување и инвестирање на девизните резерви. 

9. Со цел да се зајакне институционалниот капаци-
тет при управувањето и инвестирањето на девизните 
резерви, на предлог на  Комитетот за инвестирање, гу-
вернерот може да го пренесе правото на управување и 
инвестирање на дел од девизните резерви на надвореш-
ни финансиски институции. 

10. Со цел да се обезбеди ефикасно управување со 
ликвидноста и инвестициските трансакции, може да се 
користат заеми од деловни банки и останати финансис-
ки институции во коишто Народната банка има 
пласмани, со цел да се намали или да се отстрани кре-
дитната изложеност кон деловните банки или остана-
тите финансиски институции, за период еднаков на 
преостанатиот рок до достасување на таквите 
пласмани. 

11. Дирекцијата за операции на финансиските паза-
ри договара и склучува трансакции за исполнување на 
целите од Политиката за управување и инвестирање на 
девизните резерви.  

Дирекцијата за платни системи, во координација со 
Дирекцијата за операции на финансиските пазари, от-
вора и управува со сметки кај централни банки, делов-
ни банки и останати финансиски институции, во коиш-
то е дозволено да се инвестираат девизните резерви. 

 
V. КРЕДИТЕН РИЗИК И ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕ-

НОСТ 
 
12. Изложеноста на кредитен ризик се следи и се 

контролира преку определување минимален долгоро-

чен кредитен рејтинг за издавачите / финансиските 

институции / финансиските инструменти од најмалку 

BBB-/Baa3 или истоветен, доделен од меѓународно 

признати агенции за кредитен рејтинг, при пласирање-

то и инвестирањето на девизните резерви. Дополни-

телно, кредитниот ризик се следи преку соодветни па-

зарни показатели. Во Правилата за управување и ин-

вестирање на девизните резерви може да се определат 

построги лимити на изложеност од дозволените или да 

се наметнат дополнителни ограничувања. 

Централните банки имаат третман на институции, 

чијшто рејтинг е еднаков на рејтингот на земјата. Бан-

ката за меѓународни порамнувања (БИС) и Меѓународ-

ниот монетарен фонд се изземени од критериумите за 

кредитен рејтинг. 

Максималната дозволена изложеност кон поединеч-

на деловна банка не смее да надмине 10% од вкупната 

пазарна вредност на девизните резерви. 

13. Дирекцијата за операции на финансиските паза-

ри на редовна основа ги следи издавачите / финансис-

ките институции / финансиските инструменти каде што 

се пласираат и се инвестираат девизните резерви од ас-

пект на исполнувањето на критериумите поставени во 

Политиката за управување и инвестирање на девизните 

резерви и Правилата за управување и инвестирање на 

девизните резерви и го известува Комитетот за инвес-

тирање при нови случувања за коишто се оценува дека 

може да имаат значително влијание врз финансиската 

состојба и ризичноста на инвестициите. Комитетот за 

инвестирање доставува предлог до гувернерот за евен-

туални промени во критериумите и квантитативните 

лимити на изложеност. 
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Доколку оценките за кредитен рејтинг се намалат 
под најниската дозволена оценка, Дирекцијата за опе-
рации на финансиските пазари го известува Комитетот 
за инвестирање. Во вакви услови, нови пласмани или 
инвестиции во соодветните инструменти не се дозво-
лени, а Комитетот за инвестирање доставува предлог 
до гувернерот за натамошно одржување или прекину-
вање на постоечките пласмани или инвестиции при по-
волни пазарни услови.  

 
VI. ПАЗАРНИ РИЗИЦИ, ЛИМИТИ НА ИЗЛОЖЕ-

НОСТ И ПАРАМЕТРИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА НА РИ-
ЗИК 

 
14. Девизните резерви се изложени на каматен ри-

зик, на ризик на кредитна премија и валутен ризик. Ка-
матниот ризик се однесува на ризикот од намалување 
на пазарната вредност на девизните резерви заради 
неповолни движења на каматните стапки. Ризикот на 
кредитна премија се однесува на ризикот од намалува-
ње на пазарната вредност на девизните резерви заради 
проширување на кредитниот распон во однос на безри-
зичните државни хартии од вредност заради влошува-
ње на општите кредитни услови или заради влошување 
на кредитната позиција на определен издавач. Изложе-
носта на каматен ризик и ризик на кредитна премија 
треба да обезбеди максимизација на очекуваниот пов-
рат, со ограничување на веројатноста за намалување на 
пазарната вредност на девизните резерви до 1% при 
ниво на доверба 95% во текот на инвестициски период 
од една година, односно позитивен поврат во текот на 
инвестициски период од две години.  

Прифатливото ниво на ризик се применува во Прави-
лата за управување и инвестирање на девизните резерви 
преку определување референтни портфолија, основно мо-
дифицирано времетраење, отстапувања од основното мо-
дифицирано времетраење, како и буџетот за ризик, кој-
што е за активно управување од страна на портфолио-ме-
наџерите за стекнување разумно повисок поврат над пов-
ратот на референтните портфолија. Буџетот за ризик се 
изразува како можно прифатливо ниво на потфрлање на 
повратот, наспроти повратот од референтните портфолија 
и се изразува како лимити на заземените позиции. Буџе-
тот за ризик се распределува помеѓу внатрешните и над-
ворешните портфолио менаџери.  

Валутниот ризик се однесува на ризикот од намалу-
вање на пазарната вредност на девизните резерви, ме-
рена во однос на основната валутна структура, заради 
отстапување од основната валутна структура и нега-
тивна промена на меѓувалутарните односи. Не се оче-
кува дека изложеноста на валутен ризик ќе го надмине 
нивото на рeвалоризациски резерви за курсни разлики.  

Изложеноста на златото на ценовен и валутен ризик 
се покрива од ревалоризациските резерви за злато. 

 
VII. ОПЕРАТИВЕН РИЗИК 
 
15. Внатрешните оперативни ризици во процесот на 

управување и инвестирање на девизните резерви ќе се 
контролираат преку: 

- Воспоставување соодветна поделба на одговор-
ностите помеѓу дирекциите и отсеците вклучени во 
процесот на управување и инвестирање на девизните 

резерви, и тоа во: склучувањето трансакции, следењето 
на усогласеноста со лимитите на изложеност и регула-
тивните барања, мерењето на остварувањата, известу-
вањето, порамнувањето и сметководствената еви-
денција; 

- Доделување конкретни и јасно дефинирани одго-
ворности и задачи за секоја дирекција и отсек; 

- Придржување кон етичкиот кодекс, којшто важи 
за вработените во управувањето и инвестирањето на 
девизните резерви; 

- Обезбедување соодветна информациска техноло-
гија за поддршка на операциите за управување и инвес-
тирање на девизните резерви.  

 
VIII. ПОДЕЛБА НА ОДГОВОРНОСТИТЕ 
 
16. Советот на Народната банка е одговорен за кон-

трола на усогласеноста на управувањето и инвестира-
њето на девизните резерви согласно со Законот за На-
родната банка и Политиката за управување и инвести-
рање на девизните резерви. 

17. Гувернерот на Народната банка ги донесува 
Правилата за управување и инвестирање на девизните 
резерви. 

Гувернерот на Народната банка носи одлука за фор-
мирање Комитет за инвестирање.  

Комитетот за инвестирање е одговорен за следење 
на примената на Правилата за управување и инвестира-
ње на девизните резерви, како и за следење и надзор на 
сите процеси на управување и инвестирање на девиз-
ните резерви.   

18. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши надзор 
на усогласеноста на внатрешните процедури, улоги и 
одговорности во процесот на управување и инвестира-
ње на девизните резерви со Политиката за управување 
и инвестирање на девизните резерви и Правилата за уп-
равување и инвестирање на девизните резерви и подне-
сува извештаи директно до Советот на Народната 
банка. 

Дирекцијата за операции на финансиските пазари е 
одговорна за одржување на организациска структура и 
ефективни внатрешни контроли, коишто овозможуваат 
управувањето и инвестирањето на девизните резерви 
да биде во согласност со Политиката за управување и 
инвестирање на девизните резерви и Правилата за уп-
равување и инвестирање на девизните резерви. 

Дирекцијата за платни системи е одговорна за од-
ржување на организациската структура и ефективни 
внатрешни контроли коишто овозможуваат навремено 
и ефикасно остварување на сите заднински операции 
поврзани со управувањето и инвестирањето на девиз-
ните резерви.  

 
IX. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА РАКОВОДСТВОТО 
 
19. Дирекцијата за операции на финансиските паза-

ри месечно го известува Комитетот за инвестирање за 
структурата на портфолијата на девизните резерви, 
профилот на ризик, пазарните услови, вкупниот поврат 
до датумот на известување, како и за одредени опера-
тивни ризици и корективни активности. Откако Коми-
тетот за инвестирање ќе го разгледа месечното известу-
вање, го доставува до гувернерот. 
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Дирекцијата за операции на финансиските пазари, 
преку Комитетот за инвестирање, доставува квартални 
извештаи до Советот на Народната банка за управува-
њето и инвестирањето на девизните резерви. Извешта-
јот содржи осврт на тековното пласирање и инвестира-
ње на девизните резерви, вклучително и валутната 
структура, структурата по инструменти, модифицира-
ното времетраење и кредитната изложеност. Извешта-
јот вклучува и резултати од инвестирањето, односно 
вкупниот поврат и повратот од активното управување 
со портфолијата. 

Дирекцијата за операции на финансиските пазари, 

преку Комитетот за инвестирање, поднесува годишен 

извештај до Советот на Народната банка за управува-

њето и инвестирањето на девизните резерви. Извешта-

јот содржи осврт на тековното пласирање и инвестира-

ње на девизните резерви, вклучително и валутната 

структура, структурата по инструменти, модифицира-

ното времетраење и кредитната изложеност. Извешта-

јот вклучува и резултати од инвестирањето, односно 

вкупниот поврат и повратот од активното управување 

со портфолијата. Овој годишен извештај е дел од Го-

дишниот извештај на Народната банка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дирекцијата за внатрешна ревизија, на годишна ос-

нова, доставува извештај за усогласеноста на внатреш-

ните процеси и процедури со Политиката за управува-

ње и инвестирање на девизните резерви и Правилата за 

управување и инвестирање со девизните резерви. 

  

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

20. Со влегувањето во сила на оваа политика, прес-

танува да важи Политиката за чување и управување со 

девизните резерви на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 126/11 и 

26/14). 

21. Оваа политика влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 

година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

По. бр. 02-15/XVI-1/2015 на Народната банка на 

17 декември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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