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Стр. 2 - Бр. 194

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4406.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА
Член 1
Концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална
суровина на локалитетот за која се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералната
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитетот „Барица“ с.П’клиште, Општина Ранковце, за
минерална суровина – минерална вода.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната
суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со
електронска аукција во рок од 360 дена од денот на
формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
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По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го
објави јавниот повик согласно Законот за концесии и
јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6114/1
20 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4407.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 17 став (3) од
Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 20.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА
Член 1
Концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална
суровина на локалитетот за која се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерална суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
вршење на детални геолошки истражувања е создавање
на услови за рамномерно истражување на минералната
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина на локалитет „Трница“, Општина Студеничани, за минерална
суровина – песок и чакал.
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Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната
суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со
електронска аукција во рок од 360 дена од денот на
формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата
од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави
јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно
приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6114/2
20 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4408.
Врз основа на член 67 став 7 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09,
48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15,
129/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СИСТЕМОТ НА НАГРАДУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за системот на наградување на царински службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/15) членот 5 се менува и гласи:

„Јубилејната награда се доделува во вид на паричен
износ изразен како процент од просечната нето плата
на ниво на Царинска управа исплатени во последните
три месеци на вработен во Царинска управа, и тоа:
- за 10 години непрекината работа во Царинската
управа – 10% од просечната нето плата,
- за 20 години непрекината работа во Царинската
управа – 20% од просечната нето плата и
- за 30 години непрекината работа во Царинската
управа – 30% од просечната нето плата .“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-4904/5
17 октомври 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
4409.
Врз основа на член 12-а став (4) од Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15, 30/16 и 142/16), министерот за образование и наука, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА
АКАДЕМИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за доделување стипендија за ученици во спортска
академија.
Член 2
Образецот на барањето за доделување стипендија
за ученици во спортска академија се печати на хартија
со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог, кој е
составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи:
- податоци за ученикот-кандидат за стипендија,
- приложената документација и
- потпис на родител-старател.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.20-14511/1
18 октомври 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

Стр. 4 - Бр. 194

19 октомври 2016

19 октомври 2016

Бр. 194 - Стр. 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
4410.
Врз основа на член 62 став (13) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА СПРОВЕДЕНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
И ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за спроведено јавно наддавање и
известувањето за избор на најповолен понудувач.
Член 2
(1) Записникот за спроведено јавно наддавање се изготвува во електронска форма на образец во А-4 формат, во бела боја.
(2) Формата и содржината на записникот за спроведено јавно наддавање се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Известувањето за избор на најповолен понудувач се изготвува во електронска форма на образец во А-4
формат, во бела боја.
(2) Формата и содржината на известувањето за избор на најповолен понудувач се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-13098
10 октомври 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Владо Мисајловски, с.р.
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4411.
Врз основа на член 93 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16)
министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОТУЃЕНО
И ДАДЕНО ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, како и начинот на водење на Регистарот на отуѓено и дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.
Член 2
(1) Регистарот на отуѓено и дадено под долготраен
закуп и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се води во електронска форма, преку софтвер за електронско следење
на договорите за отуѓување и давање под долготраен
закуп и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Регистарот).
(2) Во Регистарот се внесуваат следните податоци:
а) за отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија:
1. број на договор;
2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното
земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. цена по м2 за постапките спроведени со непосредна спогодба;
10.почетна цена на отуѓување по м2, за постапките
спроведени по пат на јавно наддавање;
11. постигната цена по која е отуѓено градежното
земјиште по м2, за постапките спроведени по пат на
јавно наддавање;
12. вкупна постигната цена по која е отуѓено градежното земјиште, за постапките спроведени по пат на
јавно наддавање;
13. вкупна цена на градежното земјиште, за постапките спроведени со непосредна спогодба;
14. рок за добивање на одобрение за градење, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
15. број на одобрение за градење, за постапките
спроведени по пат на јавно наддавање;
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16. датум на издавање на одобрение за градење, за
постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
17. рок за изградба на објектот, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
18. датум на солемнизација;
19. број на солемнизација;
20. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
21. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извршил солемнизацијата;
22. име и презиме на физичкото лице, односно назив на правното лице кое е купувач на градежното земјиште и
23. адреса на физичкото лице, односно на правното
лице кое е купувач на градежното земјиште.
б) за градежно земјиште сопственост на Република
Македонија дадено под долготраен закуп:
1. број на договор;
2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното
земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. цена по м2 за постапките спроведени со непосредна спогодба;
10. почетна цена за давање под закуп по м2, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
11. постигната цена по која е дадено под закуп градежното земјиште по м2, за постапките спроведени по
пат на јавно наддавање;
12. вкупна постигната цена по која е дадено под закуп градежното земјиште, за постапките спроведени по
пат на јавно наддавање;
13. вкупна цена на годишна закупнина за градежното земјиште, за постапките спроведени со непосредна
спогодба;
14. период за кој се дава под закуп градежното земјиште;
15. рок за добивање на одобрение за градење, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
16. број на одобрение за градење, за постапките
спроведени по пат на јавно наддавање;
17. датум на издавање на одобрение за градење, за
постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
18. рок за изградба на објектот, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
19. датум на солемнизација;
20. број на солемнизација;
21. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
22. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извршил солемнизацијата;
23. име и презиме на физичкото лице, односно назив на правното лице кое е закупец на градежното земјиште и
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24. адреса на физичкото лице, односно на правното
лице кое е закупец на градежното земјиште.
в) за градежно земјиште сопственост на Република
Македонија дадено под краткотраен закуп:
1. број на договор;
2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното
земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. цена по м2 за постапките спроведени со непосредна спогодба,
10. почетна цена за давање под закуп по м2, за постапките спроведени по пат на јавно наддавање;
11. постигната цена по која е дадено под закуп градежното земјиште по м2, за постапките спроведени по
пат на јавно наддавање;
12. вкупна постигната цена по која е дадено под закуп градежното земјиште, за постапките спроведени по
пат на јавно наддавање;
13. вкупна цена на годишна закупнина за градежното земјиште, за постапките спроведени со непосредна
спогодба
14. период за кој се дава под закуп градежното земјиште;
15. датум на солемнизација;
16. број на солемнизација;
17. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
18. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извршил солемнизацијата;
19. име и презиме на физичкото лице, односно назив на правното лице кое е закупец на градежното земјиште и
20. адреса на физичкото лице, односно на правното
лице кое е закупец на градежното земјиште.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Регистарот се води на електронски начин преку
внесување на податоците за договорите за отуѓување и
давање под долготраен и краткотраен закуп на градежното земјиште или преку директно преземање на податоците од информацискиот систем за градежно земјиште.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на овластувањето за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, како и начинот на водење на евиденција на издадени овластувања („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 93/11).

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на отуѓено и
дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
21/13).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-13099
Министер
10 октомври 2016 година
за транспорт и врски
Скопје
Владо Мисајловски, с.р.
__________
4412.
Врз основа на член 119 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16)
министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на овластувањето за управување со градежно
земјиште сопственост на Република Македонија, како
и начинот на водењето на евиденцијата на издадени овластувања.
Член 2
Овластувањето за управување со градежно земјиште сопственост на Република Македонија се издава во
А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и сoдржината на овластувањето од ставот
1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Евиденцијата на издадени овластувања се води на
електронски начин во exel табела.

Бр. 01-13100
10 октомври 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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4413.
Врз основа на член 91 став (10) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЕ КОРИСТИ ВРЗ ОСНОВА НА
ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА СКЛУЧЕН СО ПОРАНЕШЕН СОПСТВЕНИК ПРЕД
ПОВЕЌЕ ОД 20 ГОДИНИ ОД ДЕНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за стекнување на правото на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор за купопродажба склучен со поранешен сопственик пред повеќе од 20 години од денот на склучувањето на договорот.
Член 2
Барањето за поведување на постапка за стекнување на правото на сопственост на градежно земјиште кое се
користи врз основа на договор за купопродажба склучен со поранешен сопственик пред повеќе од 20 години
од денот на склучувањето на договорот, се поднесува во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за стекнување на право на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на
договор склучен со поранешен сопственик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-13101
10 октомври 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.
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