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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2870. 

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 

42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 

120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 

88/2015, 192/2015, 6/2016,  30/2016 и 61/2016), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 

3 август 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОД-

БОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВА-

ЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА 

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

1. За членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 

изградба, управување и издавање на повеќенаменска 

сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се избираат: 

- Ѓорги Галетановски 

- Роберто Радески 

- Мишо Марковски 

- Арлинда Мехметаj 

- Стефан Трајковски.   

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4413/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2871. 

Врз основа на член 6 став (5) од Законот за авто-

кампови („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, до-

несе 

О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

АВТОКАМП ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за основање на 

автокамп на дел од КП 108/49 КО Башино Село - вон-

град на површина од 7738 м2, запишан во Имотен лист 

бр.608 сопственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Минималната категорија која треба да ја исполнува 

автокампот е четврта категорија со една ѕвездичка. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4003/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2872. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  

НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесии за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини бр.42-6606/1 од 20.9.2016 година 
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

177/16), во членот 4 став 1 бројот: „360“ се заменува со 

бројот: „600“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4182/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2873. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

травертин на локалитетот „Милеви Ниви“  с.Врпско, 

Општина Прилеп, поднесена од Друштвото за произ-

водство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ 

увоз-извоз ДОО Прилеп бр.24-7321/1 од 7.12.2015 го-

дина, бидејќи од Министерството за животна средина и 

просторно планирање – Управа за животна средина е 

добиено  мислење бр.11-1915/2 од 29.3.2016 година со 

образложение дека  локалитетот влегува на територија-

та на подрачјето „Мариово“ предложено за заштитено 

подрачје.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4487/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2874. 

Врз основа на член 15 став (21) 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок на локалитетот с.Стримница општина Желино, 

поднесена од Друштвото за производство трговија и 

услуги ЕЛЕКТРО ДЕПО ДОО експорт-импорт Тетово, 

бр. 24-7758/1 од 18.12.2015 година, бидејќи од едини-

цата на локалната самоуправа – општина Желино е до-

биено негативно мислење со бр. 09-106/3 од 31.8.2016 

година со образложение дека локалитетот влегува во 

опфатот на новиот Урбанистички план за с.Стримница 

( А1-зона на домување). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4495/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2875. 

Врз основа на член 15 став (21) 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

10.10.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одбива иницијативата за започну-

вање на постапка за  доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот “Орловец Поле“ општина 

Куманово поднесена од Трговското друштво за одржу-

вање на моторни возила, промет транспорт и туризам 

ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово бр.24-2399/1 од 

22.3.2016 година, бидејќи од Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање - Сектор води  е 

добиено негативно мислење бр.11-4243/4 од 3.8.2016 

година со образложение дека со оглед на тоа што од 

увидот во доставената топографска карта, утврдено е 

дека низ целиот концесиски простор поминува река 

Пчиња, при што согласно Законот за водите треба да се 

исполнети следните условите:   

- местоположбата на концесискиот простор треба 

да биде надвор од крајбрежниот појас во широчина од 

50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишна-

та вода кај нерегулираните водотеци, односно зад но-

жицата на насипот кај регулираните водотеци и 

- заради заштита и одржување на природните и уре-

дените речни корита и бреговите на водотеците, езера-

та и акумулациите, забрането е, освен со дозвола или 

согласност издадена врз основа на закон: да се вади ча-

кал, песок и камен од корита и бреговите на површин-

ски водни тела (водотеци и езера и акумулации), со 

што се влошува постојниот режим на води, се предиз-

викуваат процеси на ерозија и се ограничува или оне-

возможува користење на водите.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4786/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2876. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот „Бадар-Лака“ - општина 

Петровец поднесена од Друштвото за транспорт трго-

вија и услуги АЦЕ ТРАНС ДООЕЛ  експорт-импорт 

Скопје бр. 24-4031/1 од 15.6.2015 година, бидејќи од 

Министерството за животна средина и просторно пла-

нирање (Управа за животна средина) е доставено нега-

тивно мислење со бр.11-2186/4 од 3.5.2016 година со 

образложение дека предвидената локација за детални 

геолошки истражувања се наоѓа во границите на лока-

литетот „Катлановски Предел“ кој со одлука на Собра-

ние на Град Скопје  бр. 08-890/1 од 13.5.1991 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/91) 

е прогласен за заштитено подрачје од категорија-Спо-

меник на природата. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4787/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2877. 

Врз основа на член 15 став (21) 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА  ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започ-

нување на постапка за  доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

мермер на локалитетот „Преслоп“ општина Прилеп 

поднесена од Друштвото за книговодствени и констал-

тинг услуги „Фуконта“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

бр.24-2444/1 од 28.4.2014 година, бидејќи од Минис-

терството за животна средина и просторно планирање 

– Управата за животна средина  е добиено негативно 

мислење бр.11-9353/4 од 6.10.2014 година со образло-

жение дека согласно евиденцијата на природното нас-

ледство на територијата на Република Македонија-

Секторска Студија за заштита на природното наслед-

ство, изготвена за потребите на Просторниот план на 

Република Македонија и просторните податоци доби-

ени од Службата за просторен и информативен сис-

тем (допис бр.11-9353/3 од 22.9.2014 година), конста-

тирано е дека просторот на кој се планира да се презе-

маат идните активности целосно влегува во границите 

на „Тројаци-Козјак“ како предложено подрачје за 

заштита од I-категорија-научно-истражувачки приро-

ден резерват, кое е опфатено со Националната Еме-

ралд мрежа на подрачја од интерес за зачувување на 

Европската Унија и претставува дел од идентификува-

ните еколошки значајни подрачја во Република Маке-

донија и тоа Најзначајни растителни станишта (IPA) и 

Најзначајни орнитолошки локалитети (IBA), при што 

како закани за подрачјето се наведени вадењето на 

мермер и дробење на камен. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4794/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2878. 

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 

ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАЈЛЕ“, ОП-

ШТИНА ГОСТИВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ 

МИНЕРАЛИ СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ С.ЧАЈЛЕ,  

ГОСТИВАР 

 

1. На Акционерското друштво за производство на 

неметални минерали СИЛИКА-РУДНИК ЧАЈЛЕ 

с.Чајле, Гостивар му се намалува концесијата за ек-

сплоатација на минерална суровина - доломит на лока-

литетот „Чајле“, општина Гостивар, со површина на 

простор за намалување на концесија за експлоатација 

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е даде-

но во табелата и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на намалувањето на 

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 

изнесува P= 0,193580 км2. 

3. Времетраењето за намалувањето на концесијата 

за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 

8.5.2030 година. 
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4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука по намалувањето на 

просторот се определува со анекс на Договорот за 

концесија за експлоатација на минералната суровина-

доломит на локалитетот „Чајле“, Општина Гостивар 

бр.24-5555/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот 

текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифни-

кот за утврдување на висината на надоместоците за из-

давање на дозволи и концесии за вршење на детални 

геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 

минерални суровини. 

5. Како почеток на важење на намалувањето на 

концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 

на потпишувањето на анекс на Договорот. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 

анексот на Договорот ќе го потпише министерот за 

економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4796/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2879. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА  ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за за-

почнување на постапка за  доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на минерална сурови-

на – варовник на локалитетот „Горна Краста“ општина 

Струга, поднесена од Друштвото за производство, ус-

луги и трговија ЕДИП-РЕЏКОМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Лабуништа Струга, бр. 24-2812/1 од 4.4.2016 година, 

бидејќи од општина Струга е добиено негативно мис-

лење бр.10-3135/2 од 10.8.2016 година, со образложе-

ние дека: 

 - „Согласно член 14 став 4 од Законот за минерал-

ните суровини дава негативно мислење за доделување 

на концесија за вршење на детални геолошки истражу-

вања на минерална суровина – варовник на локалите-

тот Горна Краста општина Струга.“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4800/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2880. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛО-

КАЛИТЕТОТ „ДРАЧЕВО”, ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина-песок и чакал на лока-

литетот „Драчево”, општина Аеродром бр. 24-18/1 од 

2.1.2015 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено 

барање за издавање на дозвола за експлоатација на ми-

нерални суровини во рок од шест месеци од денот на 

склучување на договорот за концесија за експлоатација 

на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина-песок и 
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чакал на Друштвото за услуги, трговија, транспорт, 

градежништво и производство ХОЛДИНГ МЛАДЕ-

НОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот 

“Драчево“, општина Аеродром бр.42-7545/1 од 

16.10.2014 година (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.157/14). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4815/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2881. 

Врз основа на член 15, став 21 од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одбива иницијативата за започну-

вање на постапка за  доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – ва-

ровник на локалитетот с. Летевци, општина Петровец 

поднесена од Друштвото за производство, трговија на 

големо и мало и услуги ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ 

ПЛУС ДОО Катланово Петровец бр.24-5474/1 од 

3.9.2015 година, бидејќи од Министерството за живот-

на средина и просторно планирање–Управата за живот-

на средина е добиено негативно мислење бр.11-8646/4 

од 14.12.2015 година со образложение дека локалите-

тот с. Летевци во општина Петровец, согласно прос-

торните податоци во државен координатен систем, из-

готвен од страна на службата за просторен и информа-

тивен систем се наоѓа во граници на заштитеното под-

рачје Катлановски Предел од категорија III – споменик 

на природа, подрачјето Катлановски Предел е прогла-

сено за заштитено подрачје со Одлука на Собрание на 

Град Скопје бр. 08-890/1 од 13 мај 1991 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4819/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2882. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

варовник на локалитетот „Дрење“ Општина Петровец, 

поднесена од Друштвото за транспорт трговија и услу-

ги АЦЕ ТРАНС ДООЕЛ  експорт-импорт Скопје бр. 

24-4032/1 од 15.6.2015 година, бидејќи од Министер-

ството за животна средина и просторно планирање 

(Управа за животна средина) е доставено негативно 

мислење со бр.11- 1580/4 од 16.3.2016 година со об-

разложение дека предвидената локација за детални гео-

лошки истражувања се наоѓа во границите на локали-

тетот „Катлановски Предел“ кој со одлука на Собрание 

на Град Скопје бр.08-890/1 од 13.5.1991 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/91) е 

прогласен за заштитено подрачје од категорија - Спо-

меник на природата. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4820/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2883. 

Врз основа на член 44, став (4)  точки 5, 9 и 10  од 

Законот за безбедност на храната („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 

187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија на седницата, одржана на 

10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за по-

себните барања за храната од животинско потекло, бр. 

02-2217/3 од 18.8.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5797/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2884. 

Врз основа на член 12 став 12 од Законот за Држав-

ниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на 

Република Македонија” бр.20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 

33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 

година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-

СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ-

ТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување на Правилникот за висината на надомес-

токот за извршените работи број 44-4303/1 од 3.8.2017 

година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 44-5842/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2885. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

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

седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ” –  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување ѝ престанува користењето 

на движните ствари – специјални теренски возила за 

гаснење на пожари со следните карактеристики:  
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Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на Јавното претпријатие за стопанисување со држав-

ните шуми „Македонски шуми” -  Скопје, на времено користење, без надоместок, за период од две години од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, склучува договор со директорот на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” – Скопје со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

                                                             

Член 4 

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

Македонија”. 

  

        Бр. 44-5880/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

           Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2886. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

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

донија, на седницата, одржана на  10.10.2017 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  НЕДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на нед-

вижна ствар-објект, која се наоѓа на ул. „Воен круг“, на 

КП 7034, КО Струмица, запишана во Имотен лист 

бр.13088, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда  бр.14, влез 001, кат 01, број 000, со пов-

ршина од 605 м2, 

- зграда бр.14, влез 001, кат 02, број 000, со површи-

на од 605 м2 и 

- зграда бр.14, влез 001, кат ПР, број 000, со пов-

ршина од 583 м2. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надоместок на Општина Стру-

мица. 

 

Член 3 

 Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

одбрана и Општина Струмица, во рок од 60 дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5898/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2887. 

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 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МЕДИЦИНСКИОТ  

ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

,,СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 нa Медицинскиот 

факултет – Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и 

Методиј” – Скопје, а за потребите на Институтот за 

патолошка физиологија и нуклеарна медицина - 

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дека-

нот на Медицинскиот факултет – Скопје при Универ-

зитетот ,,Св. Кирил и Методиј” – Скопје, со кој се уре-

дуваат  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. 44-5923/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2888. 

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 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 

78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2017 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА – 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за кли-

ничка биохемија - Скопје му престанува користењето 

на движнaта ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

 Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Универзитетска клиника за државна кардио-

хирургија - Скопје. 

 

Член 3 

 Директорот на Јавната здравствена установа 

Универзитетска клиника за клиничка биохемија - 

Скопје склучува договор со директорот на Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за 

државна кардиохирургија - Скопје, со кој се уреду-

ваат  правата и обврските за движнaта ствар од член 

1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5990/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2889. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 

43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана 

на 3 август 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За членови на Управниот одбор на Централниот 

регистар на Република Македонија, се именуваат: 

- Наташа Пеливанова 

- Цвете Серафимоски 

- Весна Илиева 

- Никола Поповски  

- Александар Трајковски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4399/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2890. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 3  август 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО 

– БЕРЗА - СКОПЈЕ 

 

1. За членови на Управниот одбор на ЈП за берзан-

ско работење Агро – Берза - Скопје, се именуваат: 

- Тодор Мушевски 

- Валентина Ивановска Милошовска 

- Алириза Мухамед  

- Дритон Саити 

- Елена Начевска. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-4400/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2891. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 3 август 2017 го-

дина, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 

ОДБОР  ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-

СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ 

  

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на ЈП за Стопани-

сување со пасишта – Скопје се именуваат: 

- Тања Илиоска 

- Рената Бојаровска 

- Сашко Наумов 

- Татјана Бошков 

- Фарук Зекири. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-4839/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2892. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

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

142/16), а во врска со член 18 став 1 од Законот за уп-

равување со кризи, („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 10.10.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА 

ПРОЦЕНА 

 

1. За членови на Групата за процена се именуваат: 

- Лазо Велковски, директор на Бирото за јавна без-

бедност; 

- Горан Николовски, директор на Управата за без-

бедност и контраразузнавање; 

- д-р Зоран Иванов, директор на Агенцијата за ра-

зузнавање; 

- м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за упра-

вување со кризи; 

- Зеќир Јакупоски, заменик на директорот на Цента-

рот за управување со кризи; 

- Аднан Џафероски, директор на Дирекцијата за 

заштита и спасување; 

- Екрем Зендели, заменик на директорот на  Дирек-

цијата за заштита и спасување; 

- генерал мајор Мухамет Рацај, заменик на начални-

кот на Генералштабот на Армијата на Република Маке-

донија и   

- полковник Горан Василевски, раководител на 

Сектор-служба за воена безбедност и разузнавање во 

Министерството за одбрана. 

2.  За раководител на Групата за процена се опреде-

лува м-р Агрон Буџаку,  директор на Центарот за упра-

вување со кризи. 

3.  Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување членови 

на Групата за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 210/16). 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-5936/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2893. 

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.191/16 

и 109/17)  и  член 150-г став 1 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 

37/16), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 10.10.2017 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-

ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗА-

ЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТ-

НИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ  

ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал и за кофинансирање на специјали-

зација, односно супспецијализација на здравствените 

работници и здравствените соработници вработени во 

приватни здравствени установи, други правни лица и 

невработени за 2017 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 192/16), во делот „2. ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3, изно-

сот „65.500.000,00“ се заменува со износот 

„58.500.000,00“, износот „30.500.000,00“ се заменува со 

износот „27.500.000,00“, а износот „35.000.000,00“ се 

заменува со износот „31.000.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-5433/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2894. 
Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 
53/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.10.2017 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за користење на средства за здрав-

ствена заштита на животните во 2017 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.192/16), де-
лот I се менува и гласи: 

„Средствата за здравствена заштита на животните 
од заразни болести во 2017 година се утврдуваат во из-
нос од 398.729.000,00 денари и тоа од следните извори: 

 
 
 
 
 
 
 

II 
Вo делот II табелата се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Во делот IV во табелата во точката 2 износот 

„6.500.000,00“ се заменува со износот „8.500.000,00“.  
Во точката 2.1 износот “2.000.000,00” се заменува 

со износот „3.000.000,00“.  
Во точката 2.2 износот “2.500.000,00” се заменува 

со износот „3.500.000,00“. 
Во точката 10 износот “89.500.000,00” се заменува 

со износот „94.886.000,00“. 
Во точката 10.1 износот “17.000.000,00” се замену-

ва со износот „19.000.000,00“. 
Во точката 10.6 износот “24.000.000,00” се замену-

ва со износот „27.386.000,00“. 
Во точката 11 износот “9.000.000,00” се заменува со 

износот „16.702.000,00“. 
Во точката 11.1 износот “9.000.000,00” се заменува 

со износот „ 16.702.000,00“. 
Во точката 13 износот “3.391.000,00” се заменува со 

износот „4.391.000,00“. 
 

IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-6013/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2895. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2017 го-
дина  („Службен весник на Република Македонија” бр. 
191/16 и 109/17), Владата  на  Република  Македонија,  
на  седницата,  одржана  на  10.10.2017  година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ЗА  2017 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2017 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр 192/17), во точка 1 во ста-
вот 3, износот „250.000.000 денари“, се заменува со из-
носот„ 217.000.000 денари“.  

Табелите „Опис на планирани активности и распре-
делба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-
рама ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на 
планирани активности и распределба на финансиски 
средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструк-
ција на основни училишта”, се заменуваат со нови та-
бели, кои  гласат:  

 
„Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 
ТА – Изградба на основни училишта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТБ – Реконструкција на основни училишта: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 44-6146/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2896. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2017 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 

191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 10.10.2017  година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-

ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 

УЧИЛИШТА ЗА  2017 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2017 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр 192/17), во точка 1 во ста-

вот 3, износот „55.000.000 денари“ се заменува со изно-

сот „33.000.000 денари“.                          

Табелите „Опис на планирани активности и распре-

делба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-

рама ТГ – Изградба на средни училишта” и „Опис на 

планирани активности и распределба на финансиски 

средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструк-

ција на средни училишта”, се заменуваат со нови та-

бели, кои  гласат:  

 

„Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТГ – Изградба на средни училишта: 

 

Опис на активности 

Планирани 

финансиски 

средства 

Изградби, доградби и надградби на средни 

училишта за започнати градби и нови 

градби, доградби и надградби кои ќе 

започнат во 2017 година 

7.700.000 

Средства за враќање на задржан депозит 
      

300.000 

Стручно-технички надзор при изградби, 

доградби, надградби на средни училишта  

      

800.000 

Техничка документација, елаборати, 

ревизија на техничка документација и  

трошоци за обезбедување на податоци за 

изградби, доградби, надградби, од јавни 

институции 

                 

1.200.000 

Вкупно 
              

10.000.000 
 

Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТД – Реконструкција на средни училишта: 

 

Опис на активности 

Планирани 

финансиски 

средства 

Реконструкциja, санациja, адаптација на 

училишни објекти кои се започнати и нови 

реконструкции, санации и адаптации кои ќе 

започнат во 2017 година 

21.000.000 

Стручно-технички надзор при 

реконструкција,  санација и адаптација на 

училишни објекти 

      

800.000 

Техничка документација, елаборати, 

ревизија на техничка документација и  

трошоци за обезбедување на податоци од 

јавни институции 

   

1.200.000 

Вкупно 
             

23.000.000 
 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

Бр. 44-6147/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2897. 

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за леко-

вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 

136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 

154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, 

донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 

НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ  

НА ЛЕКОВИТЕ 

 

Член 1 

Во Методологијата за начинот на формирање на це-

ните на лековите („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16),  во 

членот 12 зборовите: „двапати годишно на 15 март и 15 

октомври“ се заменуваат со зборовите: „еднаш годиш-

но на 15 март“.  

 

Член 2 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 44-6396/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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