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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

4428. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  

од Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 

НОВАТА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 

1. ЖАРКО ЗОРАН СИМИЌ од с.Марвинци, Валан-

дово, во траење од 2 месеци 

2. НЕЖДЕТ БАЈРАМ АРСЛАНОВСКИ од Битола, 

во траење од 6 месеци 

3. БЛАГОЈА КРСТЕ ТАЛЕСКИ од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци  

4. ДЕЈАН ЉУПЧО АНАНИЕВ од нас.Оризари, оп-

штина Кочани, во траење од 4 месеци 

5. КОЦЕ ТОДОР МИЦЕВ од с.Ратавица, Пробиш-

тип, во траење од 6 месеци 

6. ПЕТАР ТОДОР СТАНКОВ од с.Лесковица, 

Штип, во траење од 6 месеци 

7. АНДРУШ МИХАЈЛО ЈОСИФОВСКИ од с.Лева 

Река, Ресен, во траење од 3 месеци 

8. ИЛИЈА БОЖИДАР СТАНОЕВ од с.Криволак, 

Неготино, во траење од 2 месеци 

9. ЗОРАН ДРАГАН АНЏИЌ од Куманово, во трае-

ње од 6 месеци 

10. БЕРАТ ИСАК БАРДИ од с.Блаце, Чучер-Сан-

дево, во траење од 6 месеци 

11. САШЕ РАДЕ СЕДЛОСКИ од Прилеп, во трае-

ње од 3 месеци 

12. КРИСТИЈАН НИКОЛА БОЖИНОВСКИ од 

Скопје, во траење од 2 месеци 

13. ИБРАИМ НЕБИ АЛИОВ од с.Банско, општина 

Струмица, во траење од 3 месеци 

14. СТЕФАН МИТЕ МИТЕВ од Радовиш, во трае-

ње од 4 месеци 

15. ЗУБЕР МУМИН ЗУБЕРОВ од с.Калаузлија, оп-

штина Радовиш, во траење од 6 месеци 

16. ДАНИЕЛ БОРЧЕ ПЕТРОВСКИ од Гостивар, во 

траење од 3 месеци. 

 

II 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-1370/1   Претседател 

24 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4429. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Македонија, во својство 

на Собрание на Друштвото,  на седницата, одржана на 

18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 

1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за 

работењето на Македонски железници Транспорт АД-

Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 го-

дина, бр. 720/1-14 од 28.2.2018 година, усвоена од 

Управниот одбор на ова акционерско друштво,  на сед-

ницата, одржана на 28.2.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6417/1 Претседател на Владата 

18 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4430. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Македонија, во својство 

на Собрание на Друштвото,  на седницата, одржана на 

18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАН-

СПОРТ АД - СКОПЈЕ,  ЗА  ПЕРИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА  

ДО 31.12.2017 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за рабо-

тењето на Македонски железници Транспорт АД-

Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 го-

дина, бр. 2706/1-1 од 8.6.2018 година усвоен од Управ-

ниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, 

одржана на 8.6.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6417/2 Претседател на Владата 

18 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4431. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Македонија, во својство 

на Собрание на Друштвото,  на седницата, одржана на 

18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗ-

ВЕШТАЈ  ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕ-

РИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА  

 

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот из-

вештај за работењето на Македонски железници Тран-

спорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 

31.12.2017 година, бр. 3077/1-14 од 13.7.2018 година, 

усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друш-

тво, на седницата, одржана на 13.7.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6417/3 Претседател на Владата 

18 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4432. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

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

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

Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА  РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА   „АКУМУЛАЦИЈА 

СТРЕЖЕВО“ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-

ната зона „Акумулација Стрежево“ на Јавно претприја-

тие „Стрежево“ – Битола, согласно Одлуката за започ-

нување на постапка за доделување на концесија на ри-

бите за организирање на рекреативен риболов на рек-

реативната зона „Акумулација Стрежево“ бр.44-

3245/18 од 24 април 2018 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.78/18). 

2. Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола достави 

понуда со бр.14-4583/23 од 12.10.2018 година. 

3. Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола ги ис-

полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-

ската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 

на оваа одлука изнесува 14% од наплатениот надомес-

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 

приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.    

9. 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 

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10447/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4433. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА ПАЉУРЦИ“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона „Акумулација Паљурци“ на Здружение на 
спортски риболовци „Костреш“–Богданци, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 

концесија на рибите за организирање на рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Па-
љурци“ бр.44-3245/12 од 24 април 2018 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/18). 

2. Здружението на спортски риболовци „Костреш“-
Богданци достави понуда со бр.14-4583/24 од 
12.10.2018 година. 

3. Здружението на спортски риболовци „Костреш“-
Богданци ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   
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5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. 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 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-10447/2 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4434. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА  РЕКРЕАТИВНАТА   ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА 

КОЗЈАК“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-

ната зона „Акумулација Козјак“ на Јавно претпријатие 

за управување и заштита на повеќенаменското подрач-

је „Јасен“–Скопје, согласно Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов на рекреативна-

та зона „Акумулација Козјак“ бр.44-3245/8 од 24 април 

2018 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.78/18). 

2. Јавното претпријатие за управување и заштита на 

повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје достави 

понуда со бр.14-4583/26 од 12.10.2018 година. 

3. Јавно претпријатие за управување и заштита на 

повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје ги исполни 

условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-

кументација. 
4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. 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 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 

Бр. 44-10447/3 Заменик на претседателот 
18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4435. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана, на 18.12.2018 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА  РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА   „АКУМУЛАЦИЈА 

ГЛОБОЧИЦА“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона „Акумулација Глобочица“ на Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги „Крап 2015“ 
ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија на 

рибите за организирање на рекреативен риболов на 
рекреативната зона „Акумулација Глобочица“ бр.44-
3245/9 од 24 април 2018 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.78/18). 

2. Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „Крап 2015“ ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид достави 
понуда со број 14-4583/35 од 15.10.2018 година. 

3. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги „Крап 2015“ ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   
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5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. 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 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-10447/4 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4436. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА   РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА 

МАНТОВО“ 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-

ната зона „Акумулација Мантово“ на Друштво за про-

изводство, трговија и услуги „Риба и риболовци“ ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, Дојран, согласно Одлуката 

за започнување на постапка за доделување на концеси-

ја на рибите за организирање на рекреативен риболов 

на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“ 

бр.44-3245/16 од 24 април 2018 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.78/18). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

„Риба и риболовци“ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, 

Дојран достави понуда со број 14-4583/28 од 

15.10.2018 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 

„Риба и риболовци“ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, 

Дојран ги исполни условите содржани во Јавниот по-

вик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 

на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надомес-

ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 

приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.    

9. 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 

однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10447/5 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4437. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

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

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

Македонија на седницата, одржана на 18.12.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИ-

РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕА-

ТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАВРОВИЦА“ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-

ната зона „Акумулација Мавровица“ на Друштво за 

производство, трговија и услуги „КД ЕЛЕКТРОНИКА“ 

ДООЕЛ  Свети Николе, согласно Одлуката за започну-

вање на постапка за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-

тивната зона „Акумулација Мавровица“ бр.44-3245/11 

од 24 април 2018 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.78/18). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

„КД ЕЛЕКТРОНИКА“ ДООЕЛ Свети Николе достави 

понуда со број 14-4583/21 од 10.10.2018 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 

„КД ЕЛЕКТРОНИКА“ ДООЕЛ Свети Николе ги ис-

полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-

ската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-

те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   
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5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. 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 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 44-10447/6 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4438. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА  РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА  

ТУРИЈА“ 
  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 

Турија“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-

тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавената рекреативна зона нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  
 

Бр. 44-10447/7 Заменик на претседателот 
18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
4439. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА  РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА   „ АКУМУЛАЦИИ  

КОНЧЕ 1 И КОНЧЕ 3“ 
 
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на рекреативната зона „Акумулации 
Конче 1 и Конче 3“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту 
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-
вување на понуди.  

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

 
Бр. 44-10447/8 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4440. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“) бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“ 

 
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 

Ратево“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-

тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавената рекреативна зона нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10447/9 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4441. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА  РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА   „АКУМУЛАЦИЈА  

МЛАДОСТ“ 
  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-
лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 
Младост“. 

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавената рекреативна зона нема дос-
тавено ниту една прифатлива понуда.  

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

 
Бр. 44-10447/10 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4442. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА  РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА  

КАЛИМАНЦИ“ 
  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 
Калиманци“. 

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед на тоа дека за објавената рекреативна зона не-
ма доставено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 

Бр. 44-10447/11 Заменик на претседателот 
18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4443. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН  РИБОЛОВ   

НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „КРУШЕВСКА“ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“. 

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-

тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавената рекреативна зона нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/12 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4444. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 

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

Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ  НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 2 –ТЕТОВСКИ“ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за 

доделување на концесија на рибите за организирање на 

рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 2 

– Тетовски“. 

2. Постапката за доделување на концесија на 

рибите за организирање на рекреативен риболов на 

риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се 

поништува со оглед дека за објавениот риболовен 

ревир нема доставено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/13 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4445. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР  „ВАРДАР 5 - НЕГОТИНСКИ“ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 5 - 

Неготински“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/14 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4446. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 6 –  ДЕМИР  

КАПИСКИ“ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 – 

Демир Каписки“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/15 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4447. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА  РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“ 

 

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 1“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту 

една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-

вување на понуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/16 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4448. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН  РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“ 

  

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-

реативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 2“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-

те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 

со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-10447/17 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4449. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА - ДЕЛЧЕВСКИ“ 
  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Брегалница - 
Делчевски“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-

тавено ниту една прифатлива понуда.  
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 44-10447/18 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4450. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот 

концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 

104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 - МАРИОВСКИ“ 

  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Црна река 4 - 
Мариовски“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-

ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-
тавено ниту една прифатлива понуда.  

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

 

Бр. 44-10447/19 Заменик на претседателот 
18 декември 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

4451. 
Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 18 де-
кември 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР  НА  ЈУ  НАЦИОНАЛЕН ПАРК  ГАЛИЧИЦА,  

ОХРИД 
 
1. Андон Бојаџи се разрешува од должноста  врши-

тел на должноста директор на Јавната установа Нацио-
нален парк Галичица, Охрид. 

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

 
Бр. 24 – 11257/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4452. 
Врз основа на член 141 став 1 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 18 де-
кември 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ  
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавната ус-

танова Национален парк Галичица, Охрид, се именува 
Васко Паскали. 

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

 
Бр. 24 – 11258/1 Заменик на претседателот 

  18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4453. 
Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 
142/2016 и 171/2017), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 18 декември 2018 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ  ЗА  ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-

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

 
Бр. 24 – 11260/1 Заменик на претседателот 

18 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

4454. 
По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 
за давање на трајно користење на движни ствари на 
Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ 

- Гостивар  бр. 44-8553/1 од 25.9.2018 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
183/18, направена е техничка грешка, поради што се 
дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР 
 
Бројот на одлуката стои: „24-8553/1“, а треба да 

стои: „44-8553/1“. 
 

Бр. 44-8553/2  
20 декември 2018 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4455. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државна управа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 

82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1) 

точка б) и став (2) од Законот за извршување („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 

142/16), Министерството за правда, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ 

 

На извршителот Звонимир Мисајловски од Тетово, 

именуван за подрачјето на Основниот суд во Тетово, 

му престанува должноста извршител поради навршува-

ње на 64 години возраст согласно закон. 

Решението влегува во сила на ден 25.10.2018 го-

дина. 
 

О б р а з л о ж е н и е 

 
Со Решение на Министерот за правда бр. 09-2915/1 

од 21.7.2011 година, лицето Звонимир Мисајловски од 
Тетово е именуван за извршител на подрачјето на Ос-
новниот суд во Тетово. 

Извршителот Звонимир Мисајловски роден на 
25.10.1954 година, на ден 25.10.2018 година навршува 
64 години возраст, поради што ги исполнува условите 

за престанок на должноста извршител. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став 

(1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Ми-

нистерството за правда одлучи како во диспозитивот 

на ова решение. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се по-

веде управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена 

од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 09-4971/1  

22 октомври 2018 година Министер за правда, 

Скопје д-р Рената Дескоска, с.р. 

__________ 

4456. 

Врз основа на член 38 од Законот за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија“број 

43/14, 33/15, 98/15, 6/16 и 198/18) министерот за правда 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ 

ОГЛАС, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИ-

НОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА, НА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА 

СЕЛЕКЦИЈА, НА ИСПИТИТЕ, ПРОВЕРКАТА НА 

ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ДОКАЗИ И ИНТЕР-

ВЈУТО, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНО БОДИ-

РАЊЕ И МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ НА БОДОВИ 

ОД ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЗАВИС-

НОСТ ОД КАТЕГОРИИТЕ НА РАБОТНИ МЕСТА, 

КАКО  И  ДРУГИ  ПРАШАЊА  ВО  ВРСКА СО 

ПОСТАПКАТА ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ  НА  СУДСКИ  

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Предмет 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на јавниот оглас, формата, содржината и начи-

нот на поднесување на пријавата, на спроведување на 

административната селекција, на испитите, проверката 

на веродостојност на докази и интервјуто, како и начи-

нот на нивно бодирање и максималниот број на бодови 

од постапката на селекција во зависност од категории-

те на работни места, како и други прашања во врска со 

постапката за вработување на судски службеници. 

 

Форма и содржина на јавниот оглас 

 

Член 2 

(1) Јавниот оглас се објавува во електронска форма 

на интернет страницата на судот кој го објавува јавни-

от оглас, како и во најмалку два дневни весника, од кои 

еден од весниците што се издаваат на јазикот што го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 

службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(2) Јавниот оглас ги содржи следните податоци: 

- назив на судот, 

- основ за објавување на огласот, 

- број на огласот, 

- општите услови утврдени во Законот за судска 

служба 
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- за секое огласено работно место: шифра и назив 
на работното место, посебните услови за работното 
место утврдени во Законот за судска служба и со актот 
за систематизација на работните места, како и бројна 
извршители, 

 (3)  Покрај  податоците од став (2) на овој член, 
јавниот оглас содржи и:  

- информации за начинот и рокот за доставување на 
пријавата и 

- напомена дека кандидатот кој внел лажни подато-
ци во пријавата се дисквалификува од натамошна по-
стапка. 

-напомена дека времето и датумот на одржувањето 
на административната селекција, испитот и интервјуто 
се објавуваат на интернет страницата на судот кој го 
објаил јавниот оглас.  

 
Форма, содржина и начин на поднесување на 

пријавата 
 

Член 3 

(1) По објавениот јавен оглас, кандидатите подне-

суваат пополнета пријава по пошта или преку архивата 

на судот кој го објавил јавниот оглас. 

(2) Пријавата за вработување се издава на образец 

во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи  

следните податоци: 

 - име и презиме на кандидатот, матичен број, датум 

и место на раѓање, припадност на заедница, адреса и 

место на живење, контакт адреса, електронска адреса, 

контакт телефон, 

- последен степен на образование и стекнати дип-

ломи, претходни степени на образование и стекнати 

дипломи (за кандидатите со магистратура и/или докто-

рат), датуми на стекнување на дипломите, броеви на 

дипломите и образовни институции кои ги издале,  

- познавање на работа со компјутерски програми за 

канцелариско работење 

- причини за аплицирање за конкретното работно 

место, очекувања од работата и цели во кариерата.  
(3) Кон пријавата кандидатите ги доставуваат дока-

зите утврдени во членот 26 став (2) и (3) од Законот за 
судска служба, како и лекарско уверение за општа 
здравствена состојба за работното место и потврда де-
ка со правосилна судска пресуда не му е изречена каз-
на забрана за вршење на професија, дејност и долж-
ност. 

(4) Образецот на Пријавата за вработување е даден 
во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Начин на селекција на кандидатите 

 
Член 4 

Во сите фази на селекцијата, кандидатите може да 
освојат најмногу 100 бода, и тоа распоредени на след-
ниот начин  

1. Административна селекција – вкупно 40 бода 
- образование 30 бода 
- работно искуство 5 бода 
- познавање на работа со компјутерски програми за 

канцелариско работење 5 бода 
2. Испит за судски службеник – вкупно 40 бода 
- стручен дел 25 бода 

- дел за проверка на знаење на еден од трите најчес-
то користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски,германски) 15 бода 

3. Интервју – вкупно 20 бода 
- општи прашања  6 бода 
- прашања за општите компетенции  6 бода 
- прашања за посебните компетенции  6 бода 
- активно познавање на македонскиот јазик  2 бода. 
 

Административна селекција 
 

Член 5 
(1) Административната селекција се спроведува 

најдоцна 15 дена од денот на истекотна рокот за прија-
вување на кандидатите. 

(2) На денот на спроведување на административна-
та селекција, од страна на Комисијата за селекција за 
вработување (во понатамошниот текст: Комисијата) се 
врши увид и проверка на податоците во пријавата за 
вработување и приложените докази кон пријавата за 
вработување, за да се утврди дали за сите внесени по-
датоци се приложени соодветни докази и дали внесе-
ните податоци соодветствуваат со доказите кои се при-
ложени кон пријавата за вработување.  

(3) Вкупниот број на бодови за секој пријавен кан-
дидат се утврдува врз основа на бодовите од стручните 
квалификации, работното искуство во струката, како 
познавањето на работа со компјутерски програми за 
канцелариско работење. 

(4) По завршувањето на проверката, за кандидатите 
кои дале точни податоци и ги приложиле потребните 
докази и кои ги исполнуват условите наведени во јав-
ниот оглас (во натамошниот текст: уредниот кандидат), 
од страна на Комисијата се пресметува бројот на бодо-
ви во административната селекција. 

 
Бодови за стручни квалификации за кандидати за  

судски службеници 
 

Член 6 
Максималниот број на бодови за стручни квалифи-

кации кои кандидатот за судски службеник може да ос-
вои е 40 бодови, и се добива како збир на бодовите, и 
тоа: 

-најмногу 30 бода за образование 
-најмногу 5 бода за работно искуство  
-најмногу 5 бода за работа со компјутери.  
 
Бодови за образование за кандидати за судски  

службеници од категорија Г 
 

Член 7 
(1) Бодовите за образование за кандидатите за суд-

ски службеници од категорија Г се добиваат на следни-
ов начин:  

- ако кандидатот има ниво на квалификации IV спо-
ред Македонската рамка на квалификациии стекнати 
најмалку 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО, или 
средно образование, бодови за образование= (општ ус-
пех на кандидатот во средното образование x 4,6);  

- ако кандидатот има ниво на квалификации VА 
според Македонската рамка на квалификации и стекна-
ти најмалку 60 кредити според ЕКТС, или вишо бразо-
вание, бодови за образование= (општ успех на канди-
датот во средното образование x 4,6) + 1;  
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- ако кандидатот има ниво на квалификации VIБ 
според Македонската рамка на квалификациии стекна-
ти 180 кредити според ЕКТС, бодови за образование= 
(општ успех на кандидатот во средното образование x 
4,6) + 1,5;  

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIА 
според Македонската рамка на квалификациии стекна-
ти 240 кредити според ЕКТС, или завршен VII/1 сте-
пен, тогаш бодови за образование= (општуспех на кан-
дидатот во средното образование x 4,6) + 2.  

(2) Општиот успех на кандидатот се утврдува врз 
основа на оценката од свидетелството кое на кандида-
тот му го издало средното училиште.  

(3) За кандидати кои завршиле средно образование 
во училишта во странство, општиотуспех се утврдува 
врз основа на документ за нострификација и еквива-
ленција на свидетелството издаден од Министерството 
за образование и наука.  

(4) Во случаите од став (1) алинеи 2,  3 и 4 на овој 
член, дополнителните бодови се пресметуваат врз ос-
нова на доставените уверенија,   односно дипломи из-
дадени од високообразовните установи, односно врз 
основа на документ за нострификација и еквиваленција 
на дипломата издадена од Министерството за образо-
вание и наука.   

 
Бодови за образование за кандидати за судски  

службеници од категориите Б и В 
 

Член 8 
 (1) Бодовите за образование за кандидатите за суд-

ски службеници од категориите Б и В, се пресметуваат 
како збир од производите на бодовите за просечниот 
успех на кандидатот и бодовите од рангот на високооб-
разовната установа на соодветниот циклус на студии, 
за сите циклуси на студии кои кандидатот ги завршил, 
односно бодови за образование= (Успех I x Ранг I) + 
(Успех II x Ранг II) + (Успех III x Ранг III), при што:  

- Успех I е просечниот успех на кандидатот во 
првиот циклус на студии;  

- Ранг I e рангот на високообразовната установа на 
која кандидатот завршил прв циклус на студии;  

- Успех II е просечниот успех на кандидатот во вто-
риот циклус на студии 

- Ранг II e рангот на високообразовната установа на 
која кандидатот завршил втор циклус на студии;  

- Успех III е просечниот успех на кандидатот во 
третиот циклус на студии 

- Ранг III e рангот на високообразовната установа 
на која кандидатот завршил трет циклус на студии;  

(2) Просечниот успех на кандидатот од секој цик-
лус на студии се пресметува како просечна вредност од 

оценките за сите положени испити во тој циклус на 
студии, односно збирот на оценките од положени ис-
пити поделен со бројот положени испити, врз основа 
на податоците за испити и оценки содржани во офици-
јален документ издаден од високообразовната уста-
нова. 

(3) За кандидати кои завршиле прв, втор или трет 

циклус на студии на високообразовни установи во 
странство, просечниот успех се пресметува врз основа 
на документ за нострификација и еквиваленција на 
диплпмата издаден од Министерството за образование 
и наука. 

Ранг на високообразовни установи 
 

Член 9 
(1) Рангот на високообразовната установа се ут-

врдува врз основа на последно објавената официјална 
ранг-листа на високообразовни установи во Република 
Македонија (во натамошниот текст: домашна ранг-
листа) и последно објавените официјални ранг-листи 
на високообразовни установи надвор од Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: странски ранг-листи). 

(2) Судот кој го објавил јавниот оглас од веб стра-
ницата на Министерството за образование и наука, ги 
презема објавената домашна ранг-листа, односно 
странските ранг-листи и најдоцна и во рок од седум де-
на од денот на објавувањето на јавниот оглас  ги обја-
вува на својата веб страница. 

 (3) За кандидатот кој поседува диплома од домаш-
на високообразовна установа која е рангирана на до-
машната ранг-листа од став (1) на овој член, бодовите 
за ранг се пресметуваат како:  Ранг I=2* (вкупен резул-
тат од рангирањето)/100. додека Ранг II= Ранг III=(вку-
пен резултат од рангирањето)/1000 

(4) За кандидатот кој поседува диплома од странска 
високообразовна установа која е рангирана на било ко-
ја од странските ранг-листи од став (1) на овој член, 
бодовите за ранг се пресметуваат на следниот начин: 

- рангирана од 1 до 10 место :  Ранг I=2,7, додека 
Ранг II= Ранг III=0,15 

- рангирана од 11 до 50 место :  Ранг I=2,6, додека 
Ранг II= Ранг III=0,14 

- рангирана од 51 до 100 место :  Ранг I=2,5, додека 
Ранг II= Ранг III=0,13 

- рангирана од 101 до 200 место :  Ранг I=2,4, доде-
ка Ранг II= Ранг III=0,12 

- рангирана од 201 до 800 место :  Ранг I=2,3, доде-
ка Ранг II= Ранг III=0,11 

(3) За кандидатот кој поседува диплома од домашна 
високообразовна установа која е рангирана на домаш-
ната ранг-листа од став (1) на овој член, или диплома 
од странска високообразовна установа која не е ранги-
рана на било која од странските ранг-листи од став (1) 
на овој член, бодовите за ранг се пресметуваат како:  
Ранг I=0,5 додека Ранг II= Ранг III= 0,05. 

 
Бодување на работното искуство 

 
Член 10 

Работното искуство се вреднува со најмногу пет 
бода, и тоа на следниов начин:  

- за исполнување на законски пропишаниот мини-
мум два бода;  

- за работното искуство над законски пропишаниот 
минимум по 0,25 бода за секои пет години, а најмногу 
дополнителни 1,25 бода;  

- за работното искуство на раководно место над за-
конски пропишаниот минимум по 0,25 бода за секои 
две години, а најмногу дополнителни еден бод;  

- за позитивна препорака од претходно работно 
место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку 
една година по 0,25 бода, а најмногу дополнителни 0, 5 
бода; и 

- за потврда за реализиран волонтерски стаж во 
институциите на јавниот сектор од најмалку шест ме-
сеци дополнителни 0,25 бода.  
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Бодување на познавањето на компјутерски  
програми за канцелариско работење 

 
Член 11 

Познавањето на работа со компјутерски програми 
за канцелариско работење се вреднува со пет бода. 

 
Записник од административната селекција 

 
Член 12 

 (1) За извршената административната селекција, од 
страна на Комисијата се составува записник, кој ги 
содржи следните податоци : датум, место и време на 
одржување на административната селекција, број на 
оглас, датум на објава на огласот, во кои дневни весни-
ци е објавен огласот, судот за чии потреби е објавен ог-
ласот, а за секое различно работно место кое се огласу-
ва : шифра и назив на работното место, број на изврши-
тели, податок за вкупен број на пријавени кандидати, 
број на неуредни кандидати, број на уредни кандидати, 
број на кандидати кои продолжуваат на полагање на 
испитот за судски службеник, како и име, презиме и 
потпис на претседателот и членовите на Комисијата 
или нивните заменици.  

(2) Прилозите кон записникот содржат:  
- Листа на уредни и неуредни кандидати,   која ги 

содржи следните податоци: шифрата на секој неуреден 
кандидат и причина за неговата неуредност, шифрата 
на секој од уредните кандидати и освоените бодови од 
административната селекција,  

- Ранг-листа со шифри на кандидатите кои ја поми-
нале административната селекција, со бројот на освое-
ни бодови,  

- Листа со шифри на кандидатите за кои постапката 
на селекција завршила,  

- Информација за денот и часот на одржување на 
втората фаза на селекција.  

(3) Прилозите од став (2) алинеи ,  3 и 4 на овој 
член се објавуваат на интернет страницата на судот кој 
го објавил јавниот оглас, најдоцна три дена од завршу-
вањето на административната селекција. 

 
Испит за судски службеник 

 
Член 13 

 (1) Кандидатите од ранг-листата од член 12 став (2) 
алинеја 2 од овој правилник полагаат испит за судски 
службеник.  

(2) На испитот за судски службеник, кандидатот 
може да освои најмногу 40 бодови, односно најмногу 
25 бода на стручниот дел и најмногу 15 бода од делот 
за проверка на знаење на еден од трите најчесто корис-
тени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски). 

(3) Двата дела од испитот за судски службеник се 
полагаат последователно, со максимално времетраење 
од 60 минути по дел.  

 
Стручен дел од испит за судски службеник 

 
Член 14 

 (1) Прашањата од стручниот дел на испитот за суд-
ки службеник имаат три степени на сложености носат 
различен број на бодови и тоа:  

- за прашања од ниска сложеност-0,5 бода;  

- за прашања од средна сложеност-0,75 бода; и 

- за прашања од висока сложеност-1 бод.  

(2) Во зависност на категоријата на работното мес-

то за кое аплицира, кандидатот добива:  

- за категорија Г, 10 прашања од ниска,  20 праша-

ња од средна и 5 прашања од висока сложеност;  

- за категорија В, 6 прашања од ниска,  16 прашања 

од средна и 10 прашања од висока сложеност;  

- за категорија Б- 5 прашања од ниска,  10 прашања 

од средна и 15 прашања од висока сложеност.  

(3) Стручниот дел на испитот за судски службеник 

носи најмногу 25 бода, а ќе се смета за положен докол-

ку кандидатот освои најмалку 15 бода. 

(4) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, 

за кандидатот е достапен  веднаш по завршувањето на 

полагањето на стручниот дел од испитот на веб страни-

цата на судот кој го објавил јавниот оглас.   

 (5) Кандидатот кој го положил стручниот дел од 

испитот за судски службеник, продолжува со полагање 

на делот за проверка на знаење на еден од трите најчес-

то користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски), додека кандидатот кој не го 

положил стручниот дел од испитот за судски службе-

ник, ќе се смета дека не го положил испитот за судски 

службеник.  

 

Дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската унија  

(англиски, француски, германски) 

 

Член 15 

 (1) Прашањата од делот за проверка на знаење на 

еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски) имаат три сте-

пени на сложеност за различна категорија на работни 

места на судски службеници и носат ист број на бодо-

ви (0,5 бода за секое прашање), и тоа:  

- за категорија Г, 30 прашања од ниска сложеност;  

- за категорија В, 30 прашања од средна сложеност;  

- за категорија Б- 30 прашања од висока сложеност.  

 (2) Делот за проверка на знаење на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската унија (ан-

глиски, француски, германски) носи најмногу 15 бода, 

а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои нај-

многу 8 бода.  

 (3) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, 

за кандидатот е достапен  веднаш по завршувањето на 

полагањето на стручниот дел од испитот на веб страни-

цата на судот кој го објавил јавниот оглас. 

(4) Кандидатот кој не го положил делот од испитот 

за проверка на знаење на еден од трите најчесто корис-

тени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски), ќе се смета дека не го положил испитот за 

судски службеник.  

 

Резултати од испитот за судски службеник 

 

Член 16 

(1) Резултатот од  испитот за судски службеник за 

кандидатите кои го полагале испитот за судски служ-

беник се евидентираат во судот кој го објавил огласот. 
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Записник од испитот за судски службеник 

 

Член 17 

 (1) За спроведениот испит, од страна на Комисија-

та се составува записник, кој ги содржи следните пода-

тоци: датум, место и време на одржување на испитот, 

број на огласот, а за секое различно работно место кое 

се огласува шифра и назив на работното место, број на 

извршители, број и шифри на уредно поканети канди-

дати и шифри на кандидати кои се појавиле на полага-

њето на испитот, со освоени бодови од административ-

ната селекција и испитот, како и име, презиме и потпис 

на претседателот и членовите на Комисијата или нив-

ните заменици.  

(2) Прилозите кон записникот содржат:  

- Листа на кандидати кои го полагале испитот, која 

ги содржи следните  податоци: за секој кандидат кој го 

полагал испитот шифрата и освоените бодови од испи-

тот,  

- Ранг-листа со шифри на кандидатите кои продол-

жуваат на интервју, со бројот на освоени бодови од ад-

министративната селекција и испитот,  

- Листа со шифри на кандидатите кои не продолжу-

ваат на интервју,  

- Информација за денот и часот на одржување на 

интервјуто.  

(3) Прилозите од став (2) овој член се објавуваат на 

интернет страницата на судот кој го објавил јавниот ог-

лас, најдоцна три дена од полагањето на испитот. 

 

Интервју 

 

Член 18 

 (1) Од страна на Комисијата се одржува подготви-

телен состанок најдоцна 30 минути пред почетокот на 

интервјуто се утврдуваат прашањата за интервјуто.  

(2) Интервјуто се состои од:  

- општи прашања, преку кои се проверува интере-

сот и мотивацијата на кандидатот за работното место,  

прашања во врска со претходното работно искуство 

(ако имал), очекувањата на кандидатот од вработува-

њето и сл;  

- ситуациони прашања,   преку кои се проверуваат 

потребните општи работни компетенции за категорија-

та на која припаѓа работното место;  

- стручни прашања или практични задачи, преку 

кои се проверуваат посебните работни компетенции од 

делокругот на работното место; и 

- оценка на способноста на кандидатот за изразу-

вање/пишување на македонски литературен јазик.  

(3) Интервјуто се спроведува усно.  

(4) На интервјуто кандидатот може да освои нај-

многу 20 бодови, односно најмногу 6 бода од општите 

прашања, најмногу 6 бода од ситуационите прашања, 

најмногу 6 бода од стручните прашања или практични-

те задачи инајмногу 2 бода од оценката на способноста 

на кандидатот за изразување/пишување на македонски 

литературен јазик.  

(5) Текот на интервјуто се координира од страна на 

претседателот на Комисијата кој треба да обезбеди ед-

наков и фер однос кон сите кандидати.  

(6) Секој член на Комисијата поединечно за секој 

кандидат пополнува формулар во кој ги внесува бодо-

вите, одделно за сите елементи на интервјуто и го пот-

пишува.  

(7) Бројот на добиени бодови за секој кандидат пое-

динечно се добива од просекот на доделени бодови од 

сите членови на Комисијата.  

 

Записник од интервјуто 

 

Член 19 

 (1) За спроведеното интервју, од страна на Комиси-

јата се составува записник, кој ги содржи следните по-

датоци : датум, место и време на одржување на интер-

вјуто, број на огласот, а за секое различно работно мес-

то за кое се објавува јавниот оглас и шифра и назив на 

работното место, број на извршители, вкупен број 

уредно поканети кандидати и нивни шифри, број на 

кандидати со кои е спроведено интервјуто и нивните 

шифри, број на кандидати кои се појавиле на интервју-

то и нивните шифри, како и име, презиме и потпис на 

претседателот и членовите на Комисијата или нивните 

заменици.  

(2) Прилогот кон записникот содржи:  

- Листа на кандидати со кои е спроведено интервју, 

која ги содржи шифрата и освоените бодови од интер-

вјуто за секој кандидат. 

- Потпишани формулари од сите членови на Коми-

сијата за бодување на интервјуто. 

- Конечна ранг-листа на кандидати со нивните ши-

фри и вкупен број на освоени бодови од администра-

тивната селекција, испитот и интервјуто. 

 (3) Прилогот од став (2) алинеја 3 на овој член се 

објавуваат на интернет страницата на судот кој го обја-

вил јавниот оглас, најдоцна три дена од спроведување-

то на интервјуто. 

 

Предлог на кандидати за вработување 

 

Член 20 

 (1) Предлогот на кандидати за вработување содржи: 

работно место за кое се дава предлогот, шифрата на 

кандидатот, име и презиме, припадност на заедницата 

и вкупен број на бодови, за секој кандидат кој се 

предлага за вработување. 

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член, го потпи-

шуваат претседателот и членовите на Комисијата и се 

доставува до судскиот администратор, односно претсе-

дателот на судот кој го објавил јавниот оглас, а во кој 

не е избран судски администратор. 

 

Влегување во сила 

 

Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“,  

 

Бр. 01-5548/3  

20 декември 2018 година Министер за правда, 

Скопје   Рената Дескоска, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4457. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 

на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 

83/18), го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-

СКИОТ  СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Јелица Крстевска и престанува мандатот на член 

на Судскиот совет на Република Македонија, поради 

истек на времето за кое е избрана, сметано од  

18.12.2018 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето 18.12.2018 година. 

 

Бр. 02-1687/1 Судски совет 

18 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

4458. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 

на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 

83/18), го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-

СКИОТ СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Мери Дика-Георгиевска, и престанува мандатот 

на член на Судскиот совет на Република Македонија, 

поради истек на времето за кое е избрана, сметано од  

18.12.2018 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето 18.12.2018 година. 

     

Бр. 02-1688/1 Судски совет 

18 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

4459. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 

на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 

83/18), го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Влатко Самарџиски, му престанува мандатот на 
член на Судскиот совет на Република Македонија, по-
ради истек на времето за кое е избрана, сметано од  
18.12.2018 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето 18.12.2018 година. 

 
Бр. 02-1689/1 Судски совет 

18 декември 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
__________ 

4460. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски-
от совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 
83/18), го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-
СКИОТ СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Мирјанка Гоцевска -Стефановска и престанува 
мандатот на член на Судскиот совет на Република Ма-
кедонија, поради истек на времето за кое е избрана, 
сметано од  18.12.2018 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето 18.12.2018 година. 

  
Бр. 02-1690/1 Судски совет 

18 декември 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
__________ 

4461. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски-
от совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 
83/18), го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-
СКИОТ  СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Александра Зафировска, и престанува мандатот 
на член на Судскиот совет на Република Македонија, 
поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 
18.12.2018 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето- 18.12.2018 година. 

 
Бр. 02-1691/1 Судски совет 

18 декември 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

4462. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија („Служ-

бен весник на РМ“ бр.150/07), објавува  

 

О Г  Л  А  С 

за избор на 

 

I 

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Прилеп 

 

II 

2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Крива Паланка 

 

III 

3. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Берово 

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен  

условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46  од  Законот 

за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 

150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 

за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.111/08), 

потребно е  како посебен  услов  да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство  потребно е ка-

ко посебен услов да имаат работно искуство од најмал-

ку три години стаж како јавен обвинител со потврдени 

резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар, уверение за државјанство и ле-

карско уверение (двете да не се постари од шест месе-

ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 

стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-

тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-

нал или заверено на нотар,  да  ги достават до Советот 

на јавните обвинители на Република Македонија на ул. 

„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат, во рок од 15 дена 

од објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

Приемот на документи е секој работен ден од 08:00 

до 15:00 часот 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

 

Бр. 08-229/1 Совет на јавните обвинители 

20 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4463. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Македонија, врз основа на член  24, 

став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за 

енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), 

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, 

24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 

129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 

и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 

(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 

114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 

24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 

129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за жи-

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

81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 

39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, 

пресметување и уплатување на надоместокот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 

плаќаат при увоз и/или производство на нафтени дери-

вати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 

51/14), на седницата одржана на 24.12.2018 година, до-

несе 

 

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 25,090 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98    до 26,709 

 

б) Дизел гориво      ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 29,704 

 

в) Масло за горење     ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 29,047 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 22,588 

  

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: 
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A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини     ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95    до 61,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98    до 63,00 
 
б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 58,00 
 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 46,50 
 
г) Мазут        ден/кг 
- М-1 НС        до 28,176 
 
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 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати 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 21,935 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98    до 22,011 
 
б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 15,419 
 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 6,320 
 
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 25.12.2018 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Македонија. 

 
Бр. 02-2434/1  

24 декември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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