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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3327. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 70/07, 5/09, 35/10, 148/11, 84/12, 

148/13 и 38/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на  23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-

НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2015 година се опре-

делува во вкупна висина од 3250 работни дозволи (во 

натамошниот текст: квотата). 

 

Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 

3250 работни дозволи се распределува во групи на ра-

ботни  дозволи за следните цели: 

- 2150 дозволи за вработување на странци во Репуб-

лика Македонија; 

- 700 дозволи за работа на странци преместени во 

Република Македонија; 

- 50 дозволи за работа, обука и доусовршување; 

- 150 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 

- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци,. 

  Стр. 
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 (2) Министерството надлежно за работи од областа 

на трудот, (во натамошниот текст: Министерството), 

имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 

трудот може да изврши прераспределба на квотите за 

одделни намени од став 1 од овој член, од една група 

на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 

вкупниот број на одобрени работни дозволи. 

(3) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 

на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 

издадените дозволи за вработување во календарската 

година без оглед на времето на важноста на таквата 

дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 

шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-

та на дозволи за вработување. 

(4) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 

на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 

на Република Македонија (во натамошниот текст : 

Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине 

квотата определена со оваа одлука.  

 

Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 

член 2 став (1) алинеја 1  на оваа одлука, работни доз-

воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-

ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-

тување и работа на странци.  

(2) За нови работни дозволи кои се издаваат за прв 

пат на странци наменети се 1000 работни дозволи, кои 

се распределуваат на: 
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- 100 работни дозволи за назначени работници, кои 

ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-

те на пазарот на трудот; 

- 150 работни дозволи за странци со специфични за-

нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со шко-

лување и оспособување во Република Македонија и 

- 750 дозволи за други нови вработувања. 

(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој 

член, дозволи за други нови вработувања се распреде-

лува на: 

- 300 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование и 

- 450 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 

 

Член 4 

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-

тење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа од-

лука, дозволите се распределуваат на: 

- 100  дозволи за работа за сезонска работа во гра-

дежништвото, 

- 50 дозволи за работа за сезонска работа.  

(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 

странци во градежништвото од вкупниот број на вра-

ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-

сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 

број не се вметнати странците, кои биле вработени врз 

основа на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 

дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 

и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-

не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-

начените сезонски работници. 

 

Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 

квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 

и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-

мени, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 

од Законот за вработување и работа на странци.  

 

Член 6 

(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегу-

вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-

та од член 2 став (1) од оваа одлука. 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-4950/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3328. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.6.2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА–КВАРЦ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

 „ГУТИН”, С.ПОМЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – кварц на локалитетот 

“Гутин”, с.Поменово,  општина Чашка бр.24-5546/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање 

на концесионерот Друштвото за експлоатација и прера-

ботка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, 

заради немање на економски интерес за натамошно из-

вршување на концесијата за експлоатација.  

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5577/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

_________ 

3329. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 

член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИНГ-ЛУ-

ЛИ ДОО С.ЛИВАДА СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С.ДЕЛОГОЖДА“ ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-

ровник на локалитетот „с.Делогожда“ општина Струга 
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на Трговското друштво за производство и трговија 

ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга, согласно Одлуката 

за започнување на постапка за доделување на концеси-

ја за детални геолошки истражувања на минерална су-

ровина бр. 42-9339/1 од 18.11.2014 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 173/14). 

2. Трговското друштво за производство и трговија 
ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга достави понуда со 
број 00000112 на 16.05.2015 година. 

3. Трговското друштво за производство и трговија 
ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Трговското друштво за производство и трго-
вија ИНГ-ЛУЛИ ДОО с.Ливада Струга се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот „с.Дело-
гожда“ општина Струга, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

1 7478449 4568897 

2 7478001 4568889 

3 7478000 4568589 

4 7478439 4568593 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,133904 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

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

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

                                        
Бр. 42-5647/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3330. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 23.06. 

2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Завод за 

заштита на спомениците на културата и Музеј од Бито-

ла – како предлагач на експропријацијата, да му се пре-

даде во владение градежното земјиште кое претста-

вува:  

- КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од ¾, со 

површина од 938м2, евидентирана во Имотен лист бр. 

1780, согласно Решение за експропријација бр.26-21/3 

од 18.05.2015 година на Министерството за финансии - 

Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделе-

ние за првостепена управна постапка во Ресен, за из-

градба на објект од јавен интерес Музеј „Куќата на Та-

тарчеви“. 

  

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за предавање на недвиж-

ност – градежно земјиште во владение на Национална-

та установа Завод за заштита на спомениците на култу-

рата и Музеј од Битола бр.42-3608/1 од 31.03.2015 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.54/2015). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5694/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3331. 

Врз основа на член 13 став 3 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), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.6.2015 година, донесе 
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О Д Л У К A 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР КАПИЈА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на општина Демир Капија се прене-

суваат во сопственост без надоместок, недвижни ства-

ри со вкупна површина од 622 м2 кои се наоѓаат во 

м.в.Галабово на КП бр.935/2 КО Бистренци, запишани 

во Имотен лист бр. 364, сопственост на Република Ма-

кедонија: 

- зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 291м2; 

- зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 118 м2; 

- зграда 3, влез 1 , приземје, со површина од 213м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5918/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3332. 

Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.83/09), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДА-

ТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКА-

ДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, 

СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2015/2016 ГО-

ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД  

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се определува бројот на кандидати-

те кои се запишуваат на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 

2015/2016 година и тоа вкупно 46 студенти-питомци 

како редовни студенти, чие образование се финансира 

од Буџетот на Република Македонија, од кои:  

- 26 студенти-питомци на студиите за потребите на 

Министерството за одбрана и Армијата на Република 

Македонија,  

- 10 студенти-питомци за потребите на армиите на 

Црна Гора, Република Босна и Херцеговина, Република 

Словенија и Косово и 

- 10 студенти за потребите на управувањето со кри-

зи и заштитата и спасувањето. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6090/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3333. 

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 

130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со 

член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 72/2015), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

23.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗ-

ВОДНИ И СЕРВИСНИ OБЈЕКТИ KО ДИХОВО И  

КО ДИХОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за изра-

ботка на Урбанистички план вон населено место за из-

градба на стопански комплекс за производни и сервис-

ни oбјекти KО Дихово и КО Дихово-вон г.р., општина  

Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 16650м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-6069/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3334. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.6.2015 година, донесе   

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ЛЕСНА И 

НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ЧЕЛЕВЕЦ  

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена лесна и незагадувачка 

индустрија КО Челевец, општина Демир Капија.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 9067м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6068/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3335. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓуна-

родни рестриктивни мерки („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВ-

НАТА МЕРКА  СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 

2011/17/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 ЈАНУАРИ 2011 

ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕС-

ТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА  

СЛОНОВАТА КОСКА 

 

Член 1 

 Во Одлуката за воведување на рестриктивната мер-

ка  согласно со Одлуката 2011/17/ЗНБП на Советот од 

11 јануари 2011 година за изменување на Одлуката 

2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните 

мерки против Брегот на Слоновата Коска („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.93/2011), во           

член 2, алинеја 1, точката и запирката се заменуваат со 

запирка и се додаваат зборовите „ освен за продажба, 

набавка, трансфер или извоз на опрема која може да се 

користи за внатрешна репресија со цел да се овозможи 

продажбата, трансферот или извозот на одредени пред-

мети само за цивилна употреба во рударството или ин-

фраструктурните проекти.“ 

 

Член 2 

Одлуката на Советот (ЗНБП) 2015/202 од 9 фев-

руари 2015 година за изменување на Одлука 

2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните 

мерки против Брегот на Слоновата Коска, во ориги-

нал на англиски јазик и во превод на македонски ја-

зик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин сос-

тавен дел.   

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

        

Бр. 42-5643/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, 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” број 78/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ѝ прес-
танува користењето на движните ствари, и тоа: 

3336. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за ра-

зузнавање. 
 

Член 3 
Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги склучува договор со директорот на 

Агенцијата за разузнавање, 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. 42-5728/1 Заменик на претседателот 
  23 јуни 2015 година на Владата на Република 
           Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3337. 
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        Бр. 42-5692/1 Заменик на претседателот 
  23 јуни 2015 година на Владата на Република 
           Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3339. 
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.78/2015), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа, 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 архив 

на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

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

Македонија”. 
 

       Бр. 42-5692/3 Заменик на претседателот 
  23 јуни 2015 година на Владата на Република 
          Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3340. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

3341. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот за воена финансиска соработка помеѓу 

Владата на Република Македонија и Владата на Репуб-

лика Турција и Протоколот за спроведување на финан-

сиска поддршка помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Турција склучени во Ан-

кара, на 21 ноември 2012 година, ратификувани од 

страна на Собранието на Република Македонија и обја-

вени во Додаток на „Службен весник на РМ“ број 

63/2015 од 20 април 2015 година, влегле во сила на 22 

мај 2015 година. 

 

  

23 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3342. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на Република 

Македонија” бр.12/2009 67/2010, 24/2011 и 188/2013), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за управување 

со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје број 03-128 од 28.5.2015 година, Комисијата 

за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 

ден 18.6.2015 година донесе  

        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се дава согласност за именување на лицето Кос-

та Костадиновски, за извршен член на Одборот на ди-

ректори односно Главен извршен директор на Друш-

твото за управување со инвестициски фондови Илири-

ка Фунд Менаџмент АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Коста Кос-

тадиновски се дава за период од две години од денот 

на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката 

од 30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на 

директори донесена од страна на Собранието на акцио-

нери и Одлуката бр. 02-122/2 од 22.5.2015 година доне-

сена од Одборот на директори на Друштвото за упра-

вување со инвестициски фондови Илирика Фунд Ме-

наџмент АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 

денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-

шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-

ректори на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје и во 

други случаи утврдени со закон.   

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-112 Комисија за хартии од вредност 

18 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3343. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за ин-

вестициски фондови („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за управување 

со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје број 03-128 од 28.5.2015 година, Комисијата 

за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 

ден 18.6.2015 година донесе  

        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност за именување на лицето Јован 

Дојчиновски, за извршен член на Одборот на дирек-

тори, односно извршен директор на Друштвото за уп-

равување со инвестициски фондови Илирика Фунд Ме-

наџмент АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Јован Дој-

чиновски се дава за период од две години од денот на 

донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 

30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на 

директори донесена од страна на Собранието на акцио-

нери и Одлуката бр. 02-122/3 од 22.5.2015 година доне-

сена од Одборот на директори на Друштвото за упра-

вување со инвестициски фондови Илирика Фунд Ме-

наџмент АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 

денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-

шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-

ректори на Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје и во 

други случаи утврдени со закон.   

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-113 Комисија за хартии од вредност 

18 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3344. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 

33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен 

весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 

98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 

34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 

и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 

уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати („Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 29.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 33,536 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 35,171 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 30,163 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 29,594 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 21,651 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 71,00 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 73,00 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 55,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 27,071 

 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

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

б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 

в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 21,964 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 22,023 

 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,417 
  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 

г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.06.2015 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија. 

 

Бр. 02-1266/1  

29 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

3345. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, за 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 25.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на 
ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 
2/1, Битола, му се одобрува користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за фотонапонската електро-
централа „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со инсталирана 
моќност од 997,15 kW и со локација на КП.бр. 330 и 
КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола. 

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

вија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, 
со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пе-
лагонка 2 – лам 2/1, Битола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-136; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: од 
997,15 kW (4070 панели со моќност на панел од 245 W); 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ПАРК ЛИСОЛАЈ“, УП1 бр.08-186/12 од 14.06.2013 го-
дина, односно во зависност од инсталираната моќност 
и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СО-
ЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ се одобрува користење на пов-
ластена тарифа од 12 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 Бр. 08-273/14  
25 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3346. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, за 

издавање на решение за стекнување на статус на пов-

ластен производител на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија, на седницата 

одржана на ден 25.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на 

ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пелагонка 2 – лам 

2/1, Битола, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИ-

СОЛАЈ“ со инсталирана моќност од 997,15 kW и со ло-

кација на КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општи-

на Битола. 
2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, 
со седиште на ул.Климент Охридски, бр. Комплекс/Пе-
лагонка 2 – лам 2/1, Битола; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-136; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 330 и КП.бр. 331 КО Лисолај, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: од 
997,15 kW (4070 панели со моќност на панел од 245 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.371.900 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
2.7.2030 година. 

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

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

 

УП1 Бр. 08-272/4  

25 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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