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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
4115. 

Врз основа на член 86 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА  
БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

За член на Советот за безбедност на Република Ма-
кедонија се именува: 

- Оливер Спасовски, министер за внатрешни ра-
боти. 

 
II 

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

 
Бр. 08-1390/1 Претседател 

6 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4116. 

Врз основа на член 121 став (2) од Законот за жи-
вотната средина (,,Службен весник на РепубликаМаке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРА-
ТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АК-
ТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА А-ИНТЕГРИРАНА  

ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за кои се издава А-интегрирана еколошка 
дозвола („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 64/10) во членот5 ставот (1) се менува и гласи: 

  Стр. 
4129. Решение за именување директор - 

владин агент на Бирото за застапува-
ње на Република Македонија пред 
Европскиот суд за човекови права.........  7 

4130. Одлука за избор на судија на Осно-
вен суд Скопје 2 Скопје ...................... 7 

4131. Оглас од Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 7 

4132. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија. .................................. 8 

4133. Одлука за дополнување на Одлуката 
за утврдување на цената за објавување 
на огласи, акти и неважечки докумен-
ти во службеното гласило „Службен 
весник на Република Македонија“…... 8 

 Огласен дел....................................... 1-72 

 
 
 
„Надоместокот за поседување на А–интегрирана 

еколошка дозвола се пресметува на следниов начин: 

  

 
 

 

N – надоместок 

P(ha) - површина на инсталацијата во хектари 

A - надоместок по хектар површина 

ET - главни емисиони точки во сите медиуми на 

животната средина 

B - надоместок по емисиона точка за секој пооделен 

вид на емисија 

ci- надоместок за секој пооделен вид емисија 

Di - надоместок за големина на емисија при гранич-

на вредност на емисија 

n – број на главни емисиони точки во сите медиуми 

на животната средина.“ 

 

Член 2 

Во Прилог 2 формулата се менува и гласи: 

 

 
  

 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42- 7044/1  Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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4117. 
Врз основа на член 129 став (2) од Законот за жи-

вотната средина (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРА-

ТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АК-

ТИВНОСТИ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА 

ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 

активности за Б-интегрирана еколошка дозвола 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.117/07 

и 64/10), во членот 5 ставот (1) се менува и гласи: 

„Надоместокот за поседување на Б – интегрирана 

еколошка дозвола се пресметува на следниов начин: 

 

 
 

 

N –надоместок 

P(ha)- површина на инсталацијата во хектари 

A- надоместок по хектар површина 

ET- главни емисиони точки во сите медиуми на жи-

вотната средина 

B-  надоместок по емисиона точка за секој пооделен 

вид на емисија 

ci  - надоместок за секој пооделен вид емисија 

Di -надоместок за големина на емисија при гранич-

на вредност на емисија 

 n-број на главни емисиони точки во сите медиуми 

на животната средина.“ 

 

Во ставот (5) бројот (3) се заменува со бројот (4). 

 

Член 2 

Во Прилог 2 формулата се менува и гласи: 

 

 
 

 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-7045/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

4118. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ 
И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО 
ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

дополнување на Одлуката за утврдување на цената за 
објавување на огласи, акти и неважечки документи во 
службеното гласило „Службен весник на Република 
Македонија“, бр.02-6077/1 од 6.9.2016 година, донесе-
на од Управниот одбор на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија - Скопје, на сед-
ницата, одржана на 6.9.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7023/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4119. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,  196/15 и 
142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА 

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Прилеп и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.183/15 
и 212/15) во член 1 зборовите „Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ 
ПРИЛЕП ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп“ се заменуваат со 
зборовите „Друштво за производство, трговија и услу-
ги ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ увоз-
извоз с. Алинци Прилеп“. 
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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. 42-7046/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4120. 
Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точ-

ки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) 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 
5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕ-
НА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ 
НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И 

МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување на Правилникот за посебните барања за 
безбедност и хигиена и начинот и постапката на врше-
ње на службените контроли на млекото и млечните 
производи, бр.02-4528/3 од 26.9.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7247/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4121. 
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, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска 
со член 135 од Законот за градежно земјиште („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 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.9551/7 КО 
Центар 1 со површина од 43м2 запишано во Имотен 
лист бр.46921 согласно Извод од Детален урбанистич-
ки план за дел од „Спортско Рекреативен Центар Кале“ 
блок 1, бр. 27-1561/2 од 16.3.2016 година донесен со 
Одлука на Советот на општина Центар бр.07-2842/4 од 
30.8.2010 година, за изградба на електроенергетски об-
јект-трафостаница.                                                                                              

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-7450/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

________ 

4122. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 5.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА 

ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕ-

ЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Друштвото за изградба, управу-

вање и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈ-

КОВСКИ ДООЕЛ Скопје, се дава право на трајно ко-

ристење на  градежно земјиште сопственост на Репуб-

лика Македонија, со вкупна површина од 13.445 м2, 

кое претставува: 

- дел од КП бр.567/1 КО Карпош со површина од 

8.890 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,  

- дел од КП бр.571 КО Карпош со површина од 119 

м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,  

- дел од КП бр.572 КО Карпош со површина од 858 

м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,  

- дел од КП бр.568/2 КО Карпош со површина од 

123 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,  

- дел од КП бр.568/1 КО Карпош со површина од 

1.015 м2, запишана во Имотен лист бр. 81690,  

- дел од КП бр.577/1 КО Карпош со површина од 14 

м2, запишана во Имотен лист бр. 4917, 

-  дел од КП бр.597/1 КО Карпош со површина од 

2.264 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917 и   

- дел од КП бр.566/1 КО Карпош со површина од 

162 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,  
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согласно Извод од Детален урбанистички план за 

Градска четврт „З 04“ опфат помеѓу бул.„Илинден“, 

бул.“8-ми Септември“, р. Вардар и ул.„Љубљанска“, 

Општина Карпош - Скопје, донесен со Одлука бр.09-

6118/25 од 12.07.2016 година од општина Карпош, за-

ради изградба на објект со намена Д3 – спорт и рекреа-

ција. 
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7457/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4123. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5.10.2016 година донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА” - 

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Пе-

лагонија“ - Скопје му се доделуват вкупно 5.000.000,00 
денари, од Буџетот на Република Македонија за 2016 
година, раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 
464 – разни трансфери.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режиски трошоци за греење, електрична енер-
гија, потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, 
а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот 
буџет. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-7505/1  Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4124. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.10.2016 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ 

СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ 
СЕНИЌ” - СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „То-
ме Стефановски Сениќ“ - Скопје му се доделуват вкуп-
но 3.000.000,00 денари, од Буџетот на Република Маке-
донија за 2016 година, раздел 16001, потпрограма 60, 
расходна ставка 464 – разни трансфери.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 oд оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режиски трошоци за греење, а не можеле да 
се предвидат и планираат во неговиот буџет. 

 
Член  3 

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

 
Бр. 42-7506/1  Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4125. 
Врз основа на член 14 став (6) од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 
116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШ-
ТА И УЛИЦИ ЗА КОИ РАБОТИТЕ ЗА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА И РЕКОНСТУРКЦИЈА ЌЕ ГИ ВРШИ ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат општинските патишта 
и улици за кои согласно член 14 став (5) од Законот за 
јавните патишта работите за рехабилитација и рекон-
струкција ќе ги врши Јавното претпријатие за државни 
патишта и тоа: 

- улица 16, населено место Сингелиќ, општина Гази 
Баба, во должина од 2645 метри; 

- улица 22, населено место Сингелиќ, општина Гази 
Баба, во должина од 720 метри; 

- улица 28, населено место Сингелиќ, општина Гази 
Баба, во должина од 790 метри; 

- крак од улица Методија Андонов Ченто, населено 
место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 
770 метри; 

- улица Сасва Михајлов 14, населено место Синге-
лиќ, општина Гази Баба, во должина од 420 метри; 

- улица 13, населено место Сингелиќ, општина Гази 
Баба, во должина од 250 метри; 

- улица 3, крак на улица 10, населено место Инџи-
ково, општина Гази Баба, во должина од 535 метри; 

- улица Добре Ивановски, населено место Инџи-
ково, општина Гази Баба, во должина од 750 метри; 
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- улица Маџари, населено место Инџиково, општи-
на Гази Баба, во должина од 700 метри; 

- улица Пролетна офанзива, населено место Инџи-
ково, општина Гази Баба, во должина од 240 метри; 

- улица 5, населено место Булачани, општина Гази 
Баба, во должина од 400 метри; 

- улица 1, населено место Булачани, општина Гази 
Баба, во должина од 250 метри; 

- улица 2, населено место Булачани, општина Гази 
Баба, во должина од 650 метри; 

- улица 7, населено место Булачани, општина Гази 
Баба, во должина од 450 метри; 

- улица Булачани, населено место Булачани, општи-
на Гази Баба, во должина од 800 метри; 

- улица Виниче, населено место Виниче, општина 
Гази Баба, во должина од 1200 метри; 

-  улица Трајче Зравковски, населено место Виниче, 
општина Гази Баба, во должина од 1100 метри; 

- улица Страчинци, населено место Страчинци, оп-
штина Гази Баба, во должина од 2400 метри; 

- улица 3, населено место Црешево, општина Гази 
Баба, во должина од 620 метри; 

- крак од улица Црешево, населено место Црешево, 
општина Гази Баба, во должина од 1000 метри; 

- локален пат  Сингелиќ-Раштак делница Црешево – 
Стајковци, населено место Црешево, општина Гази 
Баба, во должина од 1750 метри; 

- улица 1 и улица Павле Божиновски, населено мес-
то Црешево – Смилковци, општина Гази Баба, во дол-
жина од 2500 метри; 

- крак од улица Смилковци, населено место Смил-
ковци, општина Гази Баба, во должина од 200 метри; 

- пат Смилковци – Бутел, населено место Смил-
ковци, општина Гази Баба, во должина од 650 метри; 

- пат Раштански пат, населено место Смилковци, 
општина Гази Баба, во должина од 500 метри; 

- улица Брњарци и улица 2, населено место Брња-
рци, општина Гази Баба, во должина од 1800 метри; 

- пат Брњарци – Стајковци, населено место Брња-
рци, општина Гази Баба, во должина од 1700 метри; 

-  улица 4, населено место Брњарци, општина Гази 
Баба, во должина од 350 метри; 

- улица 11, населено место Стајковци, општина Га-
зи Баба, во должина од 195 метри; 

-  улица Видое Смилевски Бато, населено место 
Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 1010 
метри; 

- улица 21, населено место Стајковци, општина Га-
зи Баба, во должина од 190 метри; 

- улица 20, населено место Стајковци, општина Га-
зи Баба, во должина од 250 метри; 

- улица 18, населено место Стајковци, општина Га-
зи Баба, во должина од 140 метри; 

- улица Гоце Делчев, населено место Стајковци, оп-
штина Гази Баба, во должина од 650 метри; 

- улица 5, Попово маало, населено место Стајковци, 
општина Гази Баба, во должина од 470 метри; 

- улица Ј. М. Бригади  со краци , населено место 
Ченто, општина Гази Баба, во должина од 2950 метри; 

- улица 100, населено место Волково, општина Ѓор-
че Петров, во должина од 1863 метри; 

- улица 51, населено место Волково, општина Ѓорче 
Петров, во должина од 505 метри; 

- улица 84, населено место Волково, општина Ѓорче 
Петров, во должина од 740 метри; 

- улица 10, населено место Волково, општина Ѓорче 
Петров, во должина од 640 метри; 

- улица 46, населено место Волково, општина Ѓорче 
Петров, во должина од 660 метри; 

- улица 42, населено место Радишани, општина Бу-
тел, во должина од 500 метри; 

- улица 44, населено место Радишани, општина Бу-
тел, во должина од 400 метри; 

- улица 50, населено место Радишани, општина Бу-
тел, во должина од 350 метри; 

- улица 7, населено место Арачиново, општина Ара-
чиново, во должина од 2000 метри; 

- улица Љуботенска (поврзување на град Тетово, со 
село Речица и општина Боговиње), општина Тетово, во 
должина од 1320 метри и 

- улица Иво Лола Рибар (од музичко училиште до град-
ски стадион), општина Тетово, во должина од 665 метри. 

  
Член 2 

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

  
Бр. 42-7610/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4126. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5 oктомври 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕС-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 

 
1. Ангела Атанасова се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното претприја-
тие Службен весник на Република Македонија-Скопје. 

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

 
Број 24 – 7675/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4127. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5 октомври 2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја – Скопје се именува Лука Кржалоски. 

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

 
Број 24 – 7676/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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4128. 
Врз основа на член 42 став 1 и 2 од Законот за спре-

чување на перење пари и финансирање на тероризам 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО 

РАЗУЗНАВАЊЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за финансиско разузнавање, орган во состав на Минис-
терството за финансии, се именува Ангела Атанасова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24 – 7769/1  Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4129. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапу-

вање на Република Македонија пред Европскиот суд за 
човекови права („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/2009 и 43/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ 
НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
 
1. За директор - владин агент на Бирото за застапу-

вање на Република Македонија пред Европскиот суд за 
човекови права, орган во состав на Министерство за 
правда, се именува м-р Костадин Богданов, досегашен 
вршител на должноста директор - владин агент. 

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

 
Бр. 24-7771/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4130. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Зако-
нот за Судски совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
7.10.2016  година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 

СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 
 
1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е из-

бранa: 
- Оља Крстиќеска - кандидат од Академијата за су-

дии и јавни обвинители.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр.08-1585/1 Судски совет 

7 октомври 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
________ 

4131. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член  39 и 44 од Законот за Судскиот совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 
61/2015), објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Врховниот суд на Ре-

публика Македонија;  
- За избор на претседател на Основниот суд Скопје 

1 Скопје и 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Битола за граѓанска област. 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник 
на РМ“ бр. 150/2010).  

Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-
нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), в.в. со чл.15 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и по-
себниот услов од член 17  став 1 алинеја 2 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за судовите 
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со пот-
ребната документација, во оригинал или заверена фотоко-
пија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. Образецот за пријава може да се 
подигне во електронска форма на WEB страната на Суд-
скиот совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомплет-
ните документи нема да се разгледуваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По 
однос на термините за полагање на тестовите, кандида-
тите ќе бидат дополнително известени од страна на 
Судскиот совет на РМ.  

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

                   
Бр.08-1586/2 Судски совет 

7 октомври 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4132. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од 

Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија на големо и мало, 

увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ 

ДОО Битола, на ден 5.10.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр. 08-148/13 од 25.6.2013 година, на Друштвото 

за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз 

и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола,  

се продолжува до 24.7.2017 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

     УП1 бр. 08-148/13  

 5 октомври 2016 година Претседател, 

             Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
      
                                
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                
                                                                            
                                                                                                             
 

 

 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4133. 
 Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и 
член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија, 
Управниот одбор на на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 7.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГ-
ЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО 
СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на цената за објавување 

на огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило „Службен весник на Република Македонија“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
169/10, 95/13, 164/14 и 181/14), во членот  3-а, се дода-
ва нов став 2 кој гласи: 

„ За лицата од ставот 1 на овој член, што ги имаат 
изгубено документите кои ги издава Министерството 
за образование и наука: свидетелства, дипломи, увере-
нија и друго, објавувањето во службеното гласило на 
изгубените документи за неважечки, ќе биде  без надо-
мест, почнувајќи од 16.9.2016 година заклучно до 
31.12.2016 година.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 16.09.2016 година.  

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-6848/1 Управен  одбор 

7 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Лазо Трпков, с.р. 
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