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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3170. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита, 

 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јуни 2015 година. 

   

     Бр. 08-2641/1                                                         Претседател 

18 јуни 2015 година                               на Република Македонија,                       

    Скопје                                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 
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Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Законот за азил и привремена заштита („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 49/2003, 

66/2007, 142/2008, 146/2009 и 166/12), насловот на чле-

нот 16 и членот 16 се менуваат и гласат: 

 

„Намера за поднесување на барање за признавање 

право на азил 

 

Член 16 

Странец на граничен премин или во внатрешноста 

на територијата на Република Македонија може усно 

или писмено да искаже намера за поднесување на бара-

ње за признавање право на азил (во натамошниот 

текст: “искажал намера”) пред полициски службеник 

на Министерството за внатрешни работи. 

Полицискиот службеник од ставот 1 на овој член ги 

прибележува личните податоци на странецот кој иска-

жал намера, му издава примерок од потврдата за иска-

жаната намера и го упатува во рок од 72 часа да подне-

се барање за признавање право на азил пред овластено-

то службено лице во просториите на Одделението за 

азил кои се наоѓаат во Прифатниот центар за баратели 

на азил. 

Доколку странецот не постапи согласно со ставот 2 

на овој член се постапува согласно со прописите за 

странците.“ 

 

Член 2 

По членот 16 се додаваат наслов и два нови члена 

16-а и 16-б, кои гласат:  

 

„Поднесување на барање за признавање 

 право на азил 

 

Член 16-а 

Барателот на право на азил може да поднесе барање 

за признавање право на азил пред полицијата на гра-

ничниот премин, најблиската полициска станица или 

во просториите на Одделението за азил кои се наоѓаат 

во Прифатниот центар за баратели на азил. 

Доколку барањето е поднесено пред полицијата на 

граничниот премин или во најблиската полициска ста-

ница полицискиот службеник го спроведува барателот 

на право на азил до Прифатниот центар за баратели на 

азил. 

Барател на право на азил, кој престојува на тери-

торијата на Република Македонија, поднесува бара-

ње за признавање право на азил до Одделението за 

азил. 

Во случаите од семејно обединување, барањето 

може да се поднесе до дипломатско-конзуларното 

преставништво на Република Македонија во стран-

ство.  

 

Член 16-б 

Образецот на потврда за искажаната намера за под-

несување на барање за признавање право на азил, обра-

зецот на барање за признавање право на азил, начинот 

на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на 

барателите на право на азил, образецот и начинот на 

издавање и замена на исправи на баратели на право на 

азил и лица на кои им е признаено право на азил или 

привремена заштита во Република Македонија и за на-

чинот на водење на евиденција го пропишува министе-

рот за внатрешни работи.“ 

 

Член 3 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се 

донесе во рок од пет дена од денот на влегувањето во 

сила на овој закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AZIL DHE MBROJTJE TË PËRKOHSHME 

 

Neni 1 

Në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/2003, 

66/2007, 142/2008, 146/2009 dhe 166/12), titulli i nenit 16 

dhe neni 16 ndryshohen si vijojnë:   

 

“Qëllimi për parashtrim të kërkesës për pranim  

të së drejtës së azilit 

 

Neni 16 

I huaji në vendkalimin kufitar apo në brendësinë e 

territorit të Republikës së Maqedonisë mundet gojarisht 

apo me shkrim ta shprehë qëllimin për parashtrimin e 

kërkesës për pranimin e të drejtës për azil (në tekstin e 

mëtutjeshëm:  “ka shprehur qëllim”) para nëpunësit policor 

të Ministrisë së Punëve të Brendshme.  
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Nëpunësi policor nga paragrafi 1 i këtij neni i shënon të 

dhënat personale të të huajit që ka shprehur qëllim, i lëshon 

ekzemplar të vërtetimit për qëllimin e shprehur dhe e 

udhëzon në afat prej 72 orësh të parashtrojë kërkesë për 

pranimin e të drejtës për azil para personit të autorizuar 

zyrtar në hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në 

Qendrën e pranimit për azilkërkues.   

Nëse i huaji nuk vepron në pajtim me paragrafin 2 të 

këtij neni veprohet në pajtim me rregullat për të huajt.”  

 

Neni 2 

Pas nenit 16 shtohen titulli dhe dy nene të reja 16-a dhe 

16-b, si vijojnë:   

 

“Parashtrimi i kërkesës për pranim  

të së drejtës së azilit 

 

Neni 16-a 

Kërkuesi i të drejtës për azil mundet të parashtrojë 

kërkesë për pranimin e të drejtës për azil para policisë në 

vendkalimin kufitar, stacionin më të afërt policor apo në 

hapësirat e Seksionit për azil të cilat gjenden në Qendrën e 

pranimit për azilkërkues.  

Nëse kërkesa është parashtruar para policisë në 

vendkalimin kufitar apo në stacionin më të afërt policor, 

nëpunësi policor e shoqëron kërkuesin e të drejtës për azil 

deri te Qendra e pranimit për azilkërkues.  

Kërkuesi i të drejtës për azil, i cili qëndron në territorin 

e Republikës së Maqedonisë, parashtron kërkesë për 

pranimin e të drejtës për azil te Seksioni për azil.  

Në rastet e bashkimit familjar, kërkesa mund të 

parashtrohet në përfaqësinë diplomatike – konsullore të 

Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.    

 

Neni 16-b 

Formularin e vërtetimit për qëllimin e shprehur për 

parashtrimin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, 

formularin e kërkesës për pranimin e të drejtës për azil, 

mënyrën e marrjes së gjurmëve të gishtërinjve dhe 

fotografimin e kërkuesve të së drejtës për azil, formularin 

dhe mënyrën e lëshimit dhe zëvendësimit të dokumenteve 

të kërkuesve të së drejtës për azil dhe personave të cilëve u 

është pranuar e drejta për azil apo mbrojtja e përkohshme 

në Republikën e Maqedonisë dhe për mënyrën e mbajtjes 

së evidencës, i përcakton ministri i Punëve të Brendshme.”  

 

Neni 3 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 

afat prej pesë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3171. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со 

член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

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

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИД-

РУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ВАКСИНЦЕ - ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпа со придружни објекти КО 

Ваксинце-вон г.р., општина Липково. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4490,34м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2464/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3172. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 78/2015), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА  

КАМЕНИЦА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија, му престанува користењето на следните 

движни ствари: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Член 2 

 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на општина Маке-

донска Каменица. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 

договор со градоначалникот на општина Македонска 

Каменица, со кој се уредуваат правата и обврските  за 

движните ствари од член 1  од оваа одлука. 

                                                                         

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5202/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3173. 

Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

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

33/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 15.6.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-

ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК 

НА ЛОКАЛИТЕТ „КРАСТА“ С.БЕШИШТЕ, ОП-

ШТИНА ПРИЛЕП ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-

ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА  

ЛОКАЛИТЕТ „КРАСТА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 5/2015 

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесијата за  експлоатација на минерална 

суровина-варовник на локалитетот „Краста“ с.Бе-

шиште, општина Прилеп, објавен со Јавниот повик за 

доделување на концесија за експлоатација на минерал-

на суровина-варовник на локалитет „Краста“ с.Бе-

шиште, општина Прилеп 5/2015 („Службен весник на 

Република Македонија“ 43/2015). 

2. Постапката за доделување на концесијата за ек-

сплоатација на минерална суровина од точка 1 на оваа 

одлука се поништува со оглед дека за објавениот лока-

литет од точка 1 на оваа одлука нема ниту една прис-

тигната понуда до истекот на рокот за доставување на 

понуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.                    

 

Бр. 42-5342/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3174. 

Врз основа на член 18 став  4 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 15.6.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ОХРИДСКО ЛЕТО - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

дел од недвижна ствар – канцеларија бр.325 со пов-

ршина од 19 м2, влез 1, кат 03, во објект на бул. Св.Ки-

рил и Методиј бр.54 од Скопје, лоцирана на КП 

бр.11613 КО Центар 1, запишана во Имотен лист број 

53637, сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на времено користење за период од пет години, без на-

домест на Националната установа Охридско лето од 

Охрид.  

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

култура и Националната установа Охридско лето од 

Охрид, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5369/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3175. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/2015) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 

ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА  

ЈАСЕНОВО – ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Македонски 

Брод му престанува користењето на движнaта ствар: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Специјална болница за белодробни заболува-

ња и туберкулоза Јасеново - Велес. 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Здрав-

ствен дом -  Македонски Брод склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Специјална 

болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасе-

ново - Велес, со кој се уредуваат  правата и обврските 

за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5393/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3176. 

Врз основа на член 18 став (5) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ  

ФИЛИЈАЛА ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Заводот за платен промет Фили-

јала Штип, како субјект кој престанал да постои во 

правниот промет, му престанува користењето на нед-

вижна ствар-деловен простор, кој се наоѓа на ул. 

„Јордан Стојанов“, запишан во Имотен лист бр.2569 за 

КО Пробиштип, и тоа: 

- 11/14 идеален дел од деловен простор кој се наоѓа 

на КП бр.726/5 број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В4, влез 2, кат 1, намена на посебен/заед-

нички дел од зграда ДП,  во површина од 55м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5479/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3177. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

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

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРA ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-

РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА БЕЛИЧКА РЕКА  

- МХЕЦ 52 КО БЕЛИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктурa за изградба на мала 

хидроелектрична централа на Беличка река-МХЕЦ 52 

КО Белица, општина Кичево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 557,80м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5654/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3178. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

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

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе    

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО ЈОСИФОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-

ЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ 

КУЌИ КО ЈОСИФОВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Јосифово за изградба 

на објекти со намена домување во станбени куќи КО 

Јосифово, општина Валандово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 27113м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5719/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3179. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

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

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.6.2015 година, донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУ-

НАЛНА СУПРАСТРУКТУРА КО ДЕМИР КАПИЈА,   

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објект со намена Е2-комунална 

супраструктура КО Демир Капија, општина Демир 

Капија.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5725/1 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3180. 

Врз основа на член 45, став (2) од Законот за за-

должително осигурување на сообраќајот („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 

81/08, 47/11, 135/11 и 112/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 16.6.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПРЕМИЈА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ЗЕЛЕНИ КАРТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на дополни-

телната премија за издавање на меѓународни зелени 

карти. 

Член 2 

Дополнителната премија за издавање на меѓународ-

ни зелени карти со важност во времетраење на полиса-

та за автомобилска одговорност изнесува: 

1. за патнички возила до 66 кв - 60 евра. 

2. за патнички возила над 66 кв - 90 евра. 

3. за моторцикли - 30 евра. 

4. за останати (влечни возила, специјални возила, 

приклучни возила и работни возила) - 90 евра. 

5. за комбинирани возила -157 евра. 

6. за товарни возила и автобуси - 280 евра. 

 

Член 3 

Дополнителната премија за издавање на меѓународ-

ни зелени карти со важност од еден месец изнесува: 

1. за патнички возила до 66 кв - 30 евра. 

2. за патнички возила над 66 кв - 50 евра. 

3. за товарни возила и автобуси произведени во Ре-

публика Македонија, а наменети за извоз -140 евра. 

Важноста на дополнителната премија од став 1 на 

овој член е во рамките на времетраењето на полисата 

за автомобилска автоодговорност. 

 

Член 4 

Дополнителната премија од член 2 и член 3 на оваа 

одлука се наплатува во денарска противвредност спо-

ред средниот курс на Народната банка на Република 

Македонија на денот на уплата на премијата. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за висината на дополни-

телната премија за издавање на меѓународни зелени 

карти („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 5/2013). 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-6203/1 Заменик на претседателот 

16 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3181. 

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за ви-

сокото образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 

115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 

116/14, 130/14, 10/15 и 20/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС 

НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИ-

ВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА  

2015/2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 

за запишување на студии од трет циклус на Универзи-

тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 

2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје бр. 02-306/24, донесена на 192-та 

седница, одржана на 16.3.2015 година, Конкурсот за за-

пишување на студии од трет циклус на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ во Битола во академската 

2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола бр. 14-311/6, донесена на 188-та 

седница, одржана на 19.3.2015 година, Конкурсот за за-

пишување на студии од трет циклус на Државниот уни-

верзитет во Тетово во академската 2015/2016 година, 

утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа 

на Државниот универзитет во Тетово бр. 02-915/1, до-

несена на седницата, одржана на 11.3.2015 година и 

Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 

2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип, бр. 0202-362/3, донесена на 116-та седница, 

одржана на 19.3.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5381/1 Претседател на Владата 

15 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3182. 

Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 

17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 

10/15 и 20/15), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИК-

ЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-

НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВ-

НИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИ-

ТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХ-

НОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД  

ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 

за запишување на студии од втор циклус на Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академ-

ската 2015/2016 година, утврден врз основа на Одлу-

ката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-444/2, донесена на 

193-та седница, одржана на 22.4.2015 година, Конкур-

сот за запишување на студии од втор циклус на Уни-

верзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола во ака-

демската 2015/2016 година, утврден врз основа на Од-

луката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола бр. 14-311/5 донесена 

на 188-та седница, одржана на 19.3.2015 година, Кон-

курсот за запишување на студии од втор циклус на 

Државниот универзитет во Тетово во академската 

2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на 

Ректорската управа на Државниот универзитет во Те-

тово бр. 02-916/1, донесена на седницата, одржана на 

11.3.2015 година, Конкурсот за запишување на студии 

од втор циклус на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип во академската 2015/2016 година, утврден врз 

основа на Одлуката на Ректорската управа на Универ-

зитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-362/4, доне-

сена на 116-та седница, одржана на 19.3.2015 година 

и Конкурсот за запишување на студии од втор циклус 

на Универзитетот за информатички науки и техноло-

гии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 

2015/2016 година, утврден врз основа на Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот за информатич-

ки науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во 

Охрид, бр. 10-300/3, донесена на 38-та седница, од-

ржана на 11.3.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-5383/1 Претседател на Владата 

15 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН  

ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија, му престанува користењето на следните  движни ствари: 

 

3183. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата  на  Република Македонија, склучува до-

говор со претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен од-

нос во втор степен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

                                                                         

Член 4 

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-5203/1                                                                                                 Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година                                                                                            на Владата на Република 

   Скопје                                                                                                                 Македонија, 

                                                                                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 

23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Ре-

публика на Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 го-

дина, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МРЕЖИЧКО ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА  

И Е-ИНФРАСТРУКТУРА KО МРЕЖИЧКО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена  на  земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Мрежичко за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-

ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-ин-

фраструктура KО Мрежичко, општина Кавадарци. 

  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 40529м2,  ги 

има следните катастарски индикации:  

3184. 
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Член 3 

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-5655/1                                                                                                     Заменик на претседателот 

15 јуни 2015 година                                                                                                на Владата на Република 

   Скопје                                                                                                                      Македонија, 

                                                                                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 јуни 2015  Бр. 101 - Стр. 15 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3185. 

Врз основа на член 22 став (1) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при 

користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна среди-

на и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕМАТА СО СИСТЕМ ЗА ВРАЌАЊЕТО НА БЕНЗИНСКИТЕ ПАРЕИ ЗА ВРЕМЕ НА  

ПОЛНЕЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СО БЕНЗИН КОЈА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ  

ВО БЕНЗИНСКИТЕ СТАНИЦИ (*) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува опремата со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полне-

ње на моторните возила со бензин која може да се користи во бензинските станици. 

 

Член 2 

Инсталациите за полнење и складирање на бензинот на бензинските станици (во понатамошниот текст: 

инсталации) треба да имаат опрема која обезбедува зафаќање на испарувањата на пареите кои се ослободуваат 

при полнењето на резервоарите со бензин кај бензинските станици, како и опрема од повратни цевководи која 

обезбедува зафатените испарувања да се вратат во мобилниот контејнер. 

 

Член 3 

Инсталациите треба да имаат опрема составена од повратни цевководи кои обезбедуваат одвојување на па-

реите кои треба да бидат непропустливи. 

 

Член 4 

Опремата во инсталациите која има функција за полнење со бензин треба да има способност да го исклучи 

полнењето на бензини автоматски доколку сите потребни уреди за зафаќање на пареите и за враќање на зафа-

тените пареи во мобилните контејнери не се во функција, или не работат исправно и безбедно. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

       Бр. 13-2113/3                                      Министер за животна средина 

  3 јуни 2015 година                                     и просторно планирање, 

           Скопје                                       Нурхан Изаири, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Европскиот парламент и на Советот од 20 

декември 1994 година за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) кои произлегуваат од 

складирање на бензин и негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици 94/63/ЕЗ, CELEX број 

31994L0063. 
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