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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2917.

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.17/2011, 53/2011, 114/2012 и 25/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата  одржана на 
27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ

Член 1
Co оваа одлука на Министерството за внатрешни ра-

боти се дава на право на трајно користење на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија за из-
градба на Полициска станица во Општина Јегуновце со 
вкупна површина од 1600 м2 и тоа:

- земјиште со површина од 451 м2 на КП бр. 6201/5, 
евидентирано на Имотен лист  бр. 92184,

- земјиште со површина од 263 м2 на КП бр. 6207,  
евидентирано на Имотен лист бр. 8354,

- земјиште со површина од 41 м2 на КП бр. 6160, 
евидентирано на Имотен лист бр. 6690,

- земјиште со површина од 15 м2 на KП бр. 6206/3, 
евидентирано на Имотен лист бр.9392,

- земјиште со површина од 22 м2 на КП бр.13553/3, 
евидентирано на Имотен лист бр.93171, 

- земјиште со површина од 808 м2 на КП бр.6201/2, 
евидентирано нa Имотен лист бр.9186.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 од оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5505/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2918.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Член 1
Во Одлуката за продажба на недвижни ствари-објек-

ти на детски одморалишта („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 67/10) во член 1, став 1 по зборо-
вите „Република Македонија“ се додаваат зборовите 
„корисник Министерство за труд и социјална поли-
тика“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3 Детско  одморалиште „Висока Чука“ Гевгелија, 
запишано во Имотен лист 11409, КО Петрово лоцирано 
на:

- КП 618, зграда 1, влез 2, ПО, број 1 со 16 м2;
- КП 618, зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 36 м2;
- КП 618, зграда 1, влез 1, КО 1, број 2 со 45 м2;
- КП 618, зграда 1, влез 1, КО 1, број 2 со 160 м2;
- КП 618, зграда 1, влез 1, ПОТК, број 3 со 205 м2;
- КП 618, зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 155 м2.“

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

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

Бр. 41-5691/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2919.
Врз основа на член 42, став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана  27.8.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧА-
КАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВАРДАР-
ГРАДБА ДОО С. ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ГОЛЕМ ДОЛ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1.  На Трговското друштво за производство, проек-
тирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Труба-
рево Скопје се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
“Голем Дол“, општина Сопиште, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7536001 4640495
Т-2 7536090 4640510
Т-3 7536083 4640598
Т-4 7536054 4640636
Т-5 7536016 4640652
Т-6 7535975 4640643
Т-7 7535952 4640642

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.014989km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

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

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.
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7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр. 41-5782/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2920.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ  НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА 

ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2,  кат 04,  со вкупна површина од 
557м2, лоциран на Кеј „Димитар Влахов” бр.4, КП бр. 
9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 
9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Министерството за финансии – Управата за финансис-
ка полиција.

                                                                         
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Министерството за финансии – Управата за финансиска 
полиција, во рок од осум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука.              

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2921.

Врз основа на член 27-а  од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ  НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИ-
ТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2,  кат 02,  со вкупна површина од 
566м2, лоциран на Кеј “Димитар Влахов” бр.4, КП бр. 
9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 
9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Институтот за стандардизација на Република Маке-
донија.

                                                                         
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/2 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2922.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ  НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИНС-
ТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2, кат 03,  со вкупна површина од 
545м2 , лоциран на Кеј “Димитар Влахов” бр.4, КП бр. 
9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 
9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Институтот за акредитација на Република Македони-
ја.
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Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Институтот за акредитација на Република Македо-
нија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/3 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2923.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2, од приземјето  со вкупна површи-
на од 107м2,  од вкупните 660м2, лоциран на Кеј “Ди-
митар Влахов” бр. 4, КП бр. 9521, КО Центар 1, евиден-
тиран во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Републи-
ка Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Агенцијата за нуклеарни технологии на Република 
Македонија.

                                                                         
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Агенцијата за нуклеарни технологии на Република 
Македонија, во рок од осум дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/4 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2924.
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи  (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2, мезанин со вкупно  62м2  и 64 
м2 од приземјето на зграда 1, лоциран на Кеј “Димитар 
Влахов” бр.4, КП бр. 9521, КО Центар 1, евидентиран 
во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Ма-
кедонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на  Агенцијата за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија.

                                                                          
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Ре-
публика Македонија, во рок од осум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/5 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2925.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СОВЕ-
ТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува користењето на дел од нед-
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вижна ствар, зграда 2,  кат 05, со вкупна површина од 
527м2, лоциран на Кеј “Димитар Влахов” бр.4, КП бр. 
9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 
9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија.

                                                                         
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/6 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2926.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ  ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар, зграда 2,  кат 01, со вкупна површина од 
530м2, лоциран на Кеј “Димитар Влахов” бр.4, КП бр. 
9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 
9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-

ва без надомест на времено користење од две години 
на Министерството за економија - Државниот инспекто-
рат за техничка инспекција.

                                                                         
Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на ова одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Министерството за економија - Државниот инспекто-
рат за техничка инспекција, во рок од осум дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука.             

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5898/7 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2927.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ПОЛИГОН ЗА ОБУКА И ПРОП-
РАТНИ ОБЈЕКТИ КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА

НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на полигон за обука и пропратни објекти КО 
Неготино, општина Неготино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр. 41-5899/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2928.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ЗА КО 
ТИМЈАНИК И КО ДУБРОВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за 
изградба на лесна и незагадувачка индустрија за КО 
Тимјаник и КО Дуброво, општина Неготино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 860591м2, 
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. 41-5903/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2929.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 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 УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СЕРВИС ЗА АВТОМОБИЛИ 
СО ПРИДРУЖЕН ПАРКИНГ ЗА ВОЗИЛА ВО КО 
ВАЛАНДОВО ВОН Г.Р. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

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 сервис за автомобили со придружен пар-
кинг за возила во КО Валандово вон г.р., општина Ва-
ландово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр. 41-5915/1 Претседател на Владата
27 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2930.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА 
Г2, Г3 И Г4 (ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИ-
ЈА СТОВАРИШТА И СЕРВИСИ) ЗА КО ДАБИЉА 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 
(лесна незагадувачка индустрија стоваришта и серви-
си) за КО Дабиља, општина Струмица.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации.
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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. 41-5917/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2931.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НЕМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 
ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б10 КО ГРАД-
СКО БАЛДОВЦИ ОПШТИНА  СТРУМИЦА

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 мали комерцијални и деловни објекти со 
намена Б10 КО Градско Балдовци, општина  Струмица.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

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

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

Бр. 41-5922/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
2932.

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студен-
тскиот стандард (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 27.8.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТРАН-
СКИ ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се доделуваат вкупно 42 стипендии 

на странски државјани од интерес за Република Маке-
донија-студенти со македонско потекло кои живеат во 
државите на Балканскиот полуостров.

Член 2
Стипендија се доделува на студентите од член 1 од 

оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти 
на државните универзитети, и тоа: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” – Скопје, Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски” – Битола, Универзитетот “Гоце Дел-
чев” – Штип и Универзитет за информатички науки и 
технологии „Св. Апостол Павле” – Охрид  во студиска-
та 2013/2014 година.

Член 3
На студентите од член 1 од оваа одлука им се обез-

бедува стипендија, сместување и исхрана согласно 
Програмата за остварување и развој на дејноста во сту-
дентскиот стандард.

Член 4
Со денот на влегување во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за стипендирање на студенти 
од македонско потекло што живеат во НР Бугарија, Ре-
публика Грција и НР Албанија (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 54/91).

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6148/1
27 август 2013 година Претседател на Владата

Скопје на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

__________
2933.

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011 , 166/2012, 15/2013 
и 79/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.8.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ 
ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА 
ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 

ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата  Д-10 за вработување на лица кои 
до 18-годишна возраст имале статус на дете без родите-
ли и без родителска грижа, за 2013 година („Службен 
весник на Република Македонија ”бр.3/2013) во   делот 
„Извори на средства”бројот ,,34”се заменува со бро-
јот,,83” а зборовите ,,за што  се потребни средства во 
износ од 9.650.000,00 денари, кои се обезбедeни во Бу-
џетот на Република Македонија за 2013 година” се за-
менуваат со зборовите „за што се обезбедени средства 
во Буџетот на Република Македонија за 2013 година”.

2.Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-5978/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2934.

АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 2013-2015 ГОДИНА
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2935.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02 и 
82/08) и член 231 став 4 од Законот за здравствена за-
штита  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.43/12 и 145/12), министерот за здравство, донесе

О Д Л У К А

1.Согласно Отворениот повик за доделување на ли-
ценца за вршење на здравствена дејност - дијализа во 
мрежа на здравствени установи во Република Македо-
нија бр. 07-3955/1 од 27.05.2013  објавен во („Службен 
весник на Република Македонија” бр.77/13).

За најповолна понуда за Реон 1 со вкупно 7 лицен-
ци се избира понудата на Метрополитен ДООЕЛ Скоп-
је со вкупно понуден месечен надомест од 6.500,00 де-
нари. 

За најповолна понуда за Реон 2 со вкупно 5 лицен-
ци се избира понудата на Орка Холдинг АД Скопје со 
вкупно понуден месечен надомест од 4.100,00 денари. 

За најповолна понуда за Реон 3 со вкупно 5 лицен-
ци се избира понудата на Орка Холдинг АД  Скопје со 
вкупно понуден месечен надомест од  6.000,00 денари. 

За најповолна понуда за Реон 4 со вкупно 1 лиценца 
се избира понудата на Метрополитен Дооел Скопје со 
вкупен месечен надомест од 1.000,00 денари.

2. Со Приватните здравствени установи - Центри за 
дијализа основани од најповолните понудувачи од точ-
ка 1 од оваа Одлука на кои им е доделена лиценца, ќе 
се склучи Договор за лиценца со Министерството за 
здравство доколку заклучно со 20.12.2013 година под-

несат барање за основање на ПЗУ за вршење на здрав-
ствена дејност - дијализа во мрежа на здравствени уста-
нови во Република Македонија со седиште на ПЗУ, од-
носно организациона единица на ПЗУ како во точка 1 
од ова Одлука.

3. На понудувачите од точка 1 од оваа Одлука на 
кои им е доделена лиценца за вршење на здравствена 
дејност - дијализа во мрежа на здравствени установи во 
Република Македонија, кои нема да поднесат барање за 
основање на ПЗУ за вршење на здравствена дејност - 
дијализа во мрежа на здравствени установи во Републи-
ка Македонија заклучно со 20.12.2013 година ќе се сме-
та дека доделената лиценца им е одземена и истовреме-
но ќе се наплати банкарската гаранција.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

Образложение

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02 и 
82/08) и член 231 став 4 од Законот за здравствена за-
штита  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.43/12 и 145/12), преку Комисијата за спроведување 
на постапката за доделување на лиценца за вршење на 
здравствена дејност дијализа во мрежа на здравствени 
установи во Република Македонија, формирана со Од-
лука број 07-3955/1 од 27.5.2013, спроведе постапка по 
Јавен повик 07-3955/1 од 27.5.2013  објавен во („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.77/13).

По спроведената постапка за доделување на лицен-
ца за вршење на здравствена дејност дијализа во мрежа 
на здравствени установи во Република Македонија, ми-
нистерот за здравство врз основа на Извештајот од ко-
мисијата ги избира за најповолни понудите на понуду-
вачите: за најповолна понуда за Реон 1 со вкупно 7 ли-
ценци се избира понудата на Метрополитен ДООЕЛ 
Скопје со вкупно понуден месечен надомест од 
6.500,00 денари; за најповолна понуда за Реон 2 со 
вкупно 5 лиценци се избира понудата на Орка Холдинг 
АД  Скопје со вкупно понуден месечен надомест од 
4.100,00 денари; за најповолна понуда за Реон 3 со 
вкупно 5 лиценци се избира понудата на Орка Холдинг 
АД  Скопје со вкупно понуден месечен надомест од  
6.000,00 денари и за најповолна понуда за Реон 4 со 
вкупно 1 лиценца се избира понудата на Метрополитен 
Дооел Скопје со вкупен месечен надомест од 1.000,00 
денари.

По целосна евалуација на доставените понуди, ко-
мисијата утврди дека следниве понудувачи ги исполну-
ваат условите од Тендерската документација да учес-
твуваат на јавното наддавање: за Реон 1, понудувачите  
Метрополитен  ДООЕЛ – Скопје и ОРКА ХОЛДИНГ 
АД – Скопје ги исполнија условите од Тендерската до-
кументација и учествуваа на јавното надавање, со по-
четна цена од  5.600,00 денари; за Реон 2, понудувачите  
Метрополитен  ДООЕЛ – Скопје и ОРКА ХОЛДИНГ 
АД – Скопје ги исполнија условите од Тендерската до-
кументација и учествуваа на јавното надавање, со по-
четна цена од  4.000,00 денари; за Реон 3, понудувачите  
Метрополитен  ДООЕЛ – Скопје и ОРКА ХОЛДИНГ 
АД – Скопје ги исполнија условите од Тендерската до-
кументација и учествуваа на јавното надавање, со по-
четна цена од  4.000,00 денари; за Реон 4, понудувачите  
Метрополитен  ДООЕЛ – Скопје и ОРКА ХОЛДИНГ 
АД – Скопје ги исполнија условите од Тендерската до-
кументација и учествуваа на јавното надавање, со по-
четна цена од  800,00 денари.

За Реон 1 со вкупно 7 лиценци, Реон 2 со вкупно 5 
лиценци, Реон 3 со вкупно 5 лиценци и Реон 4 со вкуп-
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но 1 лиценца, најповолниот понудувач е избран со јав-
но наддавање врз основа на критериумот за доделува-
ње на договорот за лиценца на највисоко понудената 
цена за месечен износ за надомест за лиценца. 

Понудата на понудувачот АД „Д-р Пановски“, со се-
диште на ул. Скупи 3 бр.55 - Скопје, се отфрла како не-
прифатлива поради неисполнување на условите утврде-
ни во тендерската документација во делот на техничка-
та и професионална способност, бидејќи понудувачот 
АД „Д-р Пановски достави Изјави од B.Braun Avitum и 
Asahi Kasei Medical од кои не можеше со сигурност да 
се утврди дека е исполнето барањето да има склучен до-
говор за застапништво или дистрибуција, или договор 
за деловно техничка соработка, со 2 (два) производите-
ла на потрошен материјал за дијализа и апарати за дија-
лиза со минимум годишна продажба  од 45 милиони ди-
јализери. Имено во Изјавата без датум доставена од 
страна на B.Braun Avitum е наведено дека „Минимална 
количина од промет на вкупна годишна продажба за ди-
јализери е > 45 милиони“, а во Изјавата од 01.06.2013 
година од Asahi Kasei Medical стои дека „Производстве-
ниот капацитет на Асахи за дијализери со капиларни 
полисулфони мембрани има достигнато приближно 50 
милони едници годишно“. Бидејќи од наведените Изја-
ви не можеше со сигурност да се утврди годишната 
продажба од 45 милиони дијализери кој беше утврден 
како услов во Тендерската документација во делот на 
техничката и професионална способност, Комисијата 
на 04.07.2013 година побара да и бидат доставени Изја-
ви од кои со сигурност ќе се потврди годишната про-
дажба од 45 милиони дијализери. Потпишаните Изјави 
од официјални лица на B.Braun Avitum и Asahi Kasei 
Medical, требаше да бидат скенирани и доставени од 
официјален email на овие компании до официjални 
email адреси во Министерството за здравство заклучно 
до 05.07.2013 година до 12:00 часот. Понудувачот АД 
Д-р Пановски – Скопје врз основа на побараното појас-
нување достави mail во кој изрично кажува дека нема 
да добиеме одговор од B.Braun Avitum. Од страна на 
Asahi Kasei Medical во предвидениот рок беше доставе-
на Изјава со содржина дека имаат продажба од 45 мили-
они дијализери во светот, но не беше наведено дали 
продажбата е на годишно ниво. Согласно претходното, 
а со цел за поголема конкуренција, Комисијата допол-
нително побара да ги достават бараните Изјави и им да-
де дополнителен рок да ги достават скенирани најдоц-
на до 05.07.2013 година до 16:00 часот.

И покрај дополнителното побарано појаснување и 
барање да се достават Изјави од B.Braun Avitum и 
Asahi Kasei Medical со кои ќе се потврди минимум го-
дишната продажба од 45 милиони дијализери, истите 
не беа доставени во дадениот рок, ниту во дополнител-
ниот рок. 

Согласно претходното, Комисијата утврди дека по-
нудувачот АД „Д-р Пановски“ не ги исполнил услови-
те од Тендерската документација во делот на техничка-
та и професионална способност, односно Изјавите од 
B.Braun Avitum и Asahi Kasei Medical со кои АД „Д-р 
Пановски има склучен договор за застапништво или ди-
стрибуција, или договор за деловно техничка сорабо-
тка не го исполни условот од минимум годишна про-
дажба  од 45 милиони дијализери што требаше да го до-
кажат со Изјава од самите производители на потрошен 
материјал за дијализа и апарати за дијализа.

Понудата на понудувачот СИЗ Вита Дијализен Цен-
тар –Тетово, со седиште на ул. Илинденска бр. 175 Те-
тово, се отфрла како неприфатлива поради неисполну-
вање на условите утврдени во тендерската документа-
ција и тоа: Понуда доставената од СИЗ Вита Дијализен 
Центар –Тетово за Реон 2 од 800 денари е спротивна на 
Тендерската документација во делот на Поканата за 
поднесување, бидејќи во делот на проценетата вред-

ност е наведено дека месечниот надомест по лиценца е 
800,00 денари, односно Проценетата вредност на лицен-
ца за вршење здравствена дејност – дијализа изнесува 
вкупно 192.000,00 денари по лиценца  (800,00 денари 
месечен надомест за лиценца, по 12 месеци годишно, 
за период од 20  години), или вкупно за сите 4 реони од-
носно вкупно 18 лиценци, проценета вредност од 
3.456.000,00МКД и спротивна на Правилникот за најни-
скиот износ за надоместок за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви и за најнискиот износ на закупнина за закуп на про-
стор и опрема на јавна здравствена установа, согласно 
кои најнискиот износ на месечен надомест за лиценца 
за вршење на здравствената дејност која е предмет на 
лиценцата, според географското подрачје изнесува 
800,00 денари за една лиценца. Согласно претходното 
најниската понуда за Реон 2 требало да биде најмалку 
4.000,00 денари (5 лиценци по 800,00 денари).

Согласно Тендерската документација во делот на 
Техничката и професионалната способност понудува-
чот треба да има Договор за  застапништво или дистри-
буција, или договор за деловно техничка соработка со 
2 (два) производитела на потрошен материјал за дијали-
за и апарати за дијализа со минимум годишна продаж-
ба од 45 милиони дијализери, што се докажува со Изја-
ва од производителот/те. Врз основа на ова понудува-
чот СИЗ Вита Дијализен Центар –Тетово нема склуче-
но Договор за  застапништво или дистрибуција, или до-
говор за деловно техничка соработка со 2 (два) произво-
дитела на потрошен материјал за дијализа и апарати за 
дијализа со минимум годишна продажба од 45 милио-
ни дијализери, туку само со еден производител на по-
трошен материјал за дијализа и апарати за дијализа и 
тоа со Fresenius Medical Care GmbH. 

Понудувачот има доставено Изјава само од 
Fresenius Medical Care GmbH за минимум годишна про-
дажба од 45 милиони дијализери, а не од (два) произво-
дитела на потрошен материјал за дијализа и апарати за 
дијализа со минимум годишна продажба од 45 милио-
ни дијализери. 

Исто така, согласно Тендерската документација во 
делот на Техничката и професионалната способност по-
нудувачот треба да има Договор за  застапништво или 
дистрибуција, или договор за деловно техничка сорабо-
тка со 2 (два) производитела на потрошен материјал за 
дијализа и апарати за дијализа со минимум годишна 
продажба од 45 милиони дијализери, кои имаат прет-
ставништво во Република Македонија или овластен ди-
стрибутер во Република Македонија и чии производи 
имаат ЦЕ сертификат и ги задоволуваат критериумите 
определени во прилог А, но понудувачот доставил Изја-
ва од Fresenius Medical Care GmbH каде е наведено де-
ка производителот на потрошен материјал за дијализа 
и апарати за дијализа не ги исполнува критериумите од 
точка 7/1 Коа (уреа) поголемо од 950 и точка 7/2 KUF 
(ml/hr/mHg) 1,32m2 мин.58; 1,4m2 мин.60; 1,5m2 
мин.63; 1,6m2 мин.68; 1,7 m2 мин. 70; 1,8m2 мин.80. 
Врз основа на ова понудувачот не го исполнил условот 
во делот на техничката и професионалната способност 
каде што стои дека производителот треба да ги испол-
нува условите определени во Прилог А, кој е составен 
дел од Тендерската документација.

Во Тендерската документација во делот на технич-
ката и професионална способност понудувачот беше 
должен да достави Референтна  листа на склучени дого-
вори за продажба и дистрибуција на потрошен матери-
јал за дијализа за последните три години, или  валидно  
решение за работа на центар за дијализа, но понудува-
чот не достави Референтна листа ниту валидно реше-
ние за работа на центар за дијализа.

Понудата на понудувачот Фрезениус Medical Care, 
со седиште на ул.Максим Горки број 10/1 Скопје, се 
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отфрла како неприфатлива поради неисполнување на 
условите утврдени во тендерската документација и тоа:

Согласно Тендерската документација во делот на 
Техничката и професионалната способност понудува-
чот треба да има Договор за застапништво или дистри-
буција, или договор за деловно техничка соработка со 
2 (два) производитела на потрошен материјал за дијали-
за и апарати за дијализа со минимум годишна продаж-
ба од 45 милиони дијализери, што се докажува со Изја-
ва од производителот/те. Понудувачот нема склучено 
Договор за  застапништво или дистрибуција, или дого-
вор за деловно техничка соработка со 2 (два) произво-
дитела на потрошен материјал за дијализа и апарати за 
дијализа со минимум годишна продажба од 45 милио-
ни дијализери, туку достави Изјава дека е производи-
тел на потрошен материјал за дијализа и апарати за ди-
јализа, а не достави уште еден договор за застапништво 
или дистрибуција, или договор за деловно техничка со-
работка со производител на потрошен материјал за ди-
јализа и апарати за дијализа.

Понудувачот има доставено Изјава од еден произво-
дител Fresenius Medical Care GmbH за минимум годиш-
на продажба од 45 милиони дијализери, а не од (два) 
производитела на потрошен материјал за дијализа и 
апарати за дијализа со минимум годишна продажба од 
45 милиони дијализери согласно Тендерската докумен-
тација. 

Исто така, согласно Тендерската документација во 
делот на техничката и професионалната способност по-
нудувачот треба да има Договор за  застапништво или 
дистрибуција, или договор за деловно техничка сорабо-
тка со 2 (два) производитела на потрошен материјал за 
дијализа и апарати за дијализа со минимум годишна 
продажба од 45 милиони дијализери, кои имаат прет-
ставништво во Република Македонија или овластен ди-
стрибутер во Република Македонија и чии производи 
имаат ЦЕ сертификат и ги задоволуваат критериумите 
определени во прилог А, но понудувачот Фрезениус 
Medical Care достави Изјава од Fresenius Medical Care 
GmbH каде е наведено дека производителот на потро-
шен материјал за дијализа и апарати за дијализа не ги 
исполнува критериумите од точка 7/1 Коа (уреа) пого-
лемо од 950 и точка 7/2 KUF (ml/hr/mHg) 1,32m2 
мин.58; 1,4m2 мин.60; 1,5m2 мин.63; 1,6m2 мин.68; 1,7 
m2 мин. 70; 1,8m2 мин.80. Врз основа на ова понудува-
чот Фрезениус Medical Care не го исполнил условот во 
делот на техничката и професионалната способност ка-
де што стои дека производителот треба да ги исполну-
ва условите определен во Прилог А, кој е составен дел 
од Тендерската документација.

По извршената евалуација на доставената понуда, 
на предлог на Комисијата за спроведување на постапка 
за доделување на лиценца за вршење на здравствена 
дејност аптека во примарна здравствена заштита, мини-
стерот за здравство  одлучи како во диспозитивот на 
ова Решение.

Упатство за правно средство: Против оваа Одлука 
незадоволните понудувачи имаат право да заведат упра-
вен спор во рок од 30 (триесет) дена од денот на прие-
мот на оваа Одлука.

 
Бр. 07-3955/44

2 септември 2013 година Министер,
Скопје Никола Тодоров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

2936.
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРО-
ЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, 
ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, 

УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, одржува-

ње и контролирање на површините за маневрирање, 
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опре-
мата на аеродром (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 151/07, 126/10 и 149/12) во членот 5 во 
ставот (1) зборовите: “утврдувајќи ја” се заменуваат со 
зборовите: “согласно ICAO Annex 19 на Чикашката кон-
венција со кој треба да ги утврди”.

Ставот (2) се брише.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 14 но-
ември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
Агенција за цивилно 

воздухопловство
30 август 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
__________

2937.
Врз основа на член 122 став 6 и 7 и 121 став 5  од За-

конот за воздухопловство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 
80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОН-
ТРОЛА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОП-
ЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА 
НА ВОЗДУХОПЛОВ, ИЗРАБОТКА НА ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО 
ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕ-
МАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП-
ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ,  
КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕ-
НИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Член 1
Во Правилникот за начинот на одржување и технич-

ка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, 
елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на 
техничко-технолошка документација за одржувањето и 
посебните услови во однос на потребниот персонал, оп-
ремата и другите посебни услови неопходни за безбед-
но и уредно работење,  како и формата, содржината, 
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евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверението за исполнување 
на условите за одржување на воздухоплови (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 61/09) во членот 
2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) Покрај условите од став (1) на овој член, орга-
низациите кои вршат одржување на авиони и хеликоп-
тери кои вршат меѓународен комерцијален воздушен 
сообраќај согласно Анекс 6, Дел I или Дел III, Секција 
II на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухоп-
ловство треба да воспостават систем за управување со 
безбедноста (SMS) согласно Анекс 19 на Конвенцијата 
за меѓународно цивилно воздухопловство со кој ќе 
обезбеди контролирано извршување на операциите и 
нивно подобрување кога е тоа потребно.”

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 14 но-
ември 2013 година. 

 

Бр. 10-1304/7
Агенција за цивилно 

воздухопловство
30 август 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
__________

2938.
Врз основа на член 43 став (6) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОП-
РЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП-
ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1
Во Правилникот за изменување на Правилникот за 

начинот на вршење на специјализирани услуги со воз-
духоплов и посебните услови во однос на воздухопло-
вите, опремата и другите посебни услови неопходни за 
безбедно и уредно работење (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 159/07) во членот 6 по ставот 
(1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) За вршење на специјализирани услуги во меѓу-
народниот воздушен сообраќај со големи или млазни 
авиони во согласност со ICAO Annex 6, Part II, Section 
III, покрај условите од став (1) на овој член операторот 
треба да воспостави систем за управување со безбеднос-
та (SMS) согласно ICAO Annex 19 – Safety Management 
System.” 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 14 но-
ември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
Агенција за цивилно 
воздухопловстрво

30 август 2013 година Директор,
Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.

2939.
Врз основа на член 113 став 1 и 4, 117 став 3, 124 

став 3 и 6 и 133 став 5 од Законот за воздухопловство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАД-
БА НА ВОЗДУХОПЛОВ И ИЗМЕНА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА И ОПРЕМА НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ГРАД-
БАТА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНО-
ЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ ЗА 
ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕ-
НОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА 
УВЕРЕНИЈАТА ЗА ГРАДБА, ЗА ТИП, ПЛОВИДБЕ-
НОСТ, БУЧАВА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ 

Член 1
Во Правилникот за посебните услови за проектира-

ње и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, 
мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка кон-
трола на градбата и изработка на техничко-технолошка 
документација, испитување за оцена на сообразност и 
начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, 
како и формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обновување и промена на 
уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и 
емисија на гасови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 2/2012) во членот 2 по ставот (1) се дода-
ва нов став (2) кој гласи:

“(2) Покрај условите од став (1) на овој член, орга-
низациите кои вршат проектирање и градба на возду-
хоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опре-
ма на воздухоплов согласно Анекс 8 на Конвенцијата 
за меѓународно цивилно воздухопловство (во натамош-
ниот текст: Чикашката конвенција) треба да воспоста-
ват систем за управување со безбедноста (SMS) соглас-
но Анекс 19 на Чикашката конвенција заради обезбеду-
вање на контролирано извршување на операциите и 
нивно подобрување кога е тоа потребно.”

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 14 ноем-
ври 2013 година. 

 

Бр. 10-1304/7
Агенција за цивилно 

воздухопловство
30 август 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
__________

2940.
Врз основа на член 42 став (6) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕ-
НИ ПОТРЕБИ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА 
И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ

ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на превоз за 

сопствени потреби, како и посебните услови во однос 
на воздухопловите, опремата и другите посебни услови 
неопходни за безбедно и уредно работење (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 90/09, 49/11 и 
159/11) во членот 2 во ставот (2) по првата речeница се 
додава нова реченица која гласи:
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“За вршење на меѓународен превоз за сопствени 
потреби со големи или млазни авиони согласно Анекс 
6, Дел 2, Секција 3, превозникот треба да воспостави и 
систем за управување со безбедноста (SMS) согласно 
Анекс 19 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воз-
духопловство, кој се прифаќа и директно се приме-
нува.” 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 14 но-
ември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
Агенција за цивилно 

воздухопловство
30 август 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
__________

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „8 СЕПТЕМВРИ“

2941.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в, 5, 17 и 18 од За-

конот за државните награди ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 52/2006 54/2007 и 74/12), Од-
борот за доделување на државната награда "8 Септем-
ври", на седницата одржана на 29 август 2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "8 
СЕПТЕМВРИ" ВО 2013 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСОКО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И ПРИЗНАНИЕ-
ТО ЗА ТРЕНЕРИ, СПОРТИСТИ И СПОРТСКИ РА-
БОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА 

СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Наградата за животно дело за исклучителен при-
донес во развојот на спортот, афирмацијата и промоци-
јата на Република Македонија на меѓународен план се 
доделува на:

- Марин Докузовски.

2. Наградата со која се оддава признание на тре-
нери, спортисти и спортски работници за остварувања 
во областа на спортот се доделува на:

- Живко Дуковски,
- Зоран Михајлов,
- Мирко Петровски и 
- Златко Кесковски. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија".

Претседател на Одборот
Бр. 07-3310/2 за доделување на Државната награда

3 септември 2013 година „8 Септември“
Скопје проф. д-р Зоран Радиќ, с.р.

__________

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2942.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот за-
вод за статистика го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари – август 2013 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2012 година, е пови-
сок за 1,2%.

 Директор, 
д-р Благица Новковска, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
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