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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2955. 

Врз основа на членoт 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 118 став 5 и 119 став 

1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија" број 

91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 9 јуни 2015 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 

КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-

сиите на Собранието на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15 и 

59/15), во точката I. во потточка 19. Комисија за еднак-

ви можности на жените и мажите под а) за претседател 

зборовите: „Лилјана Поповска" се заменуваат со зборо-

вите: „Даниела Рангелова“. 

Под в) за членови: во точката 1) зборовите: „Дание-

ла Рангелова" се заменуваат со зборовите: „Лилјана 

Поповска“.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“ 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2491/1 Претседател 

9 јуни 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

2956. 

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди ("Службен весник на Република 

Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собрание-

то на Република Македонија, на седницата одржана на 

9 јуни 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МИТО 

ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" 

 

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

нови на Одборот за доделување на државната награда 

"Мито Хаџи Василев Јасмин": 

а) претседателот 

д-р Марко Китевски и 

 

б) членовите: 

1. Нове Цветановски, 

2. Душко Арсовски,  

3. Тони Цифровски,  

4. Дарко Јаневски,  

5. Мухамет Зекири,  

6. Решат Камбер,  

7. Аднан Ајдари,  

8. Ѓорѓи Томиќ,  

9. Слаѓана Димишкова,  

10. Елизабета Арсоска,  

11. Иван Кузмановски  и 

12. Елизабета Мемиќ. 

 

II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда "Мито Хаџи Василев Јас-

мин" се именуваат: 

а) за претседател: 

м-р Јордан Плевнеш, писател и дипломат и 

  

б) за членови: 

1. Нове Цветаноски, публицист, 

2. Иван Кузмановски, новинар во Сител, 

3. Елизабета Мемиќ, новинар во МТВ, 

4. Тони Цифровски, новинар во Македонско радио, 

5. Душко Арсовски, новинар во МТВ, 

6. Елизабета Арсоска, новинар во Вечер, 

7. Дејан Трајкоски, новинар во Вечер, 

8. Лилјана Грџо Дамовска, новинар во Дневник, 

9. Слаѓана Димишкова, новинар во Нова Македо-

нија, 

10. Мухамет Зеќири, новинар во Алсат М, 

11. Решат Камбери, новинар во МРТВ - Радио 

Скопје и 

12. Аднан Ајдари, новинар во МРТВ втор програ-

мски сервис. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2495/1 Претседател 

9 јуни 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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2957. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 15 став (2)  

од Законот за електронските комуникации („Службен 

весник на Република Македонија’’ број 39/14, 188/14 и 

44/15), Собранието на Република Македонија на седни-

цата одржана на 9 јуни 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен оглас за именување на еден член на Комисијата 

на Агенцијата за електронски комуникации. 

II. За член на Комисијата може да биде именувано 

лице кое:  

- е државјанин на Република Македонија, 

- во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност;  

- активно го користи македонскиот јазик,  

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 

информатиката, телекомуникациите, правото или еко-

номијата,  

- има најмалку пет години соодветно работно ис-

куство и посебни знаења од областа на електронските 

комуникации,  

- поседува сертификат за познавање на компјутер-

ски програми за канцелариско работење, 

- поседува еден од следниве меѓународно признати 

сертификати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години:  

- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  

- БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и 

- има положено психолошки тест и тест за интегри-

тет. 

- За член на Комисијата може да биде именувано 

лице вработено во друго правно лице, освен во друго 

правно лице кое може да бидат во конфликт на интере-

сите, согласно со Законот за електронските комуника-

ции. 

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

ографија и потребните документи за докажување на ис-

полнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, 

во оригинал или заверена копија на нотар,  заинтереси-

раните кандидати треба да ги поднесат  до Собранието 

на Република Македонија во рок од десет дена од де-

нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17 

од Законот за електронските комуникации, којшто се 

однесува на неспојливоста на функцијата член на Ко-

мисијата.  

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во дневните весници „Днев-

ник“, „Вечер“ и „Лајм“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2496/1 Претседател 

9 јуни 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2958. 

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО  

РАБОТЕЊЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за 

канцелариско и архивско работење, бр. 01-350/1, доне-

сен од Управниот одбор на Фондот за иновации и тех-

нолошки развој, на седницата, одржана на 26 мај 2015 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4297/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2959. 

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 

член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приват-

но партнерство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-

нералните суровини: 

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Лип-

ково и  

- травертин на локалитетот “Липково“, општина 

Липково. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 

на минерални суровини се стекнува со доделување на 

концесија, единствен начин за продолжување на деј-

носта е да се доделат под концесија минералните суро-

вини  определена со оваа одлука. 

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 

експлоатација на:  

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Лип-

ково и  

- травертин на локалитетот “Липково“, општина 

Липково е создавање на услови за рамномерно иско-

ристување на минералните суровини и создавање усло-

ви за нивна експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на мине-

ралните суровини:   

- антимон на локалитетот “Лојане“, општина Лип-

ково и  

- травертин на локалитетот “Липково“, општина 

Липково. 

Концесиите за експлоатација на минералните суро-

вини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги испол-

нат условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-

атација на минералните суровини 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 концесиите за експлоатација, Владата на Република 

Македонија на предлог на министерот за економија 

формира Комисија за спроведување на постапката во 

рок од 30 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 експлоатација на минерал-

на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 

од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-4565/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2960. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-

ТА СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАС-

ТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ -  

СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македон-

ски железници“ - Скопје за 2014 година, бр. 02-264/1-2 
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од 19.2.2015 година, усвоена од Управниот одбор на 

ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

19.2.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5056/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2961. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП за железничка инфрас-

труктура „Македонски железници“ - Скопје за 2014 го-

дина, бр. 02-630/1-1 од 6.5.2015 година, усвоен од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 6.5.2015 година.    

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5056/2 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2962. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕ-

ТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУ-

РА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 

2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката 

за покривање на загубата од работењето на ЈП за же-

лезничка инфраструктура „Македонски железници“ - 

Скопје за 2014 година, бр. 02-264/1-3 од 19.2.2015 

година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие, на седницата, одржана на 19.2.2015 

година.    

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5056/3 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2963. 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 

ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕН-

ТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12- 884/1 ОД 28.1.2011 ГОДИ-

НА  ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ 

ХИДРОЕЛEКТРАНИ, СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО 

ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕН-

ТРАЛИ  НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI  

GROUP ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Се дава согласност за пренос на Договорот за 

концесија за вода за производство на електрична 

енергија на Габровска река локација со реф. бр. 

103, од Друштвото за производство на електрична 
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енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани, Скоп-

је на Друштвото за изградба и оперирање на хидро-

централи НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI 

GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, доделена 

врз основа на Договорот за концесија број 12-884/1 

од 28.1.2011 година, со Анекс на Договорот за 

концесија бр. 12-517/5 од 20.1.2014 година, Анекс 

на Договорот за концесија бр. 12-517/10 од 

22.8.2014 година, Анекс на Договорот за концесија 

бр.12-5386/2 од 5.11.2014 година и Анекс на Дого-

ворот за концесија бр.12-1753/2 од 27.2.2015 го-

дина.  

 

Член 2 

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува 

на НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP 

ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, до рокот и под исти 

услови под кои е доделена концесијата со Договорот за 

концесија од член 1 од оваа одлука. 

   

Член 3 

Како почеток на користење на пренесената конце-

сија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на пот-

пишување на Договорот за пренос на Договорот за 

концесија. 

      

Член 4 

Во име на Владата на Република Македонија, Дого-

ворот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министе-

рот за економија. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                                                   

Бр. 42-5134/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2964. 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе  

О Д Л УК А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 

ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕН-

ТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12- 879/1 ОД 28.1.2011 ГОДИ-

НА  ОД ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИ-

РАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ  НОРД ЕНЕРГИ 

ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ ЕК-

СПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Се дава согласност за пренос на Договорот за 

концесија за вода за производство на електрична енер-

гија на Љуботенска река локација со реф. бр. 66 од 

Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали 

НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP  ДОО-

ЕЛ експорт-импорт Тетово на Друштвото за производ-

ство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДОО-

ЕЛ Скопје, доделена врз основа на Договорот за конце-

сија број 12-879/1 од 28.1.2011 година, со Анекс на До-

говорот за концесија бр. 12-518/2 од 20.1.2014 година, 

Анекс на Договорот за концесија бр. 12-6298/1 од 

16.12.2014 година и Анекс на Договорот за концесија 

бр. 12-6579/1 од 30.12.2014 година.  

 

Член 2 

 Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува 

на Друштвото за производство на електрична енергија 

ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, до рокот и под ис-

ти услови под кои е доделена концесијата со Договорот 

за концесија од член 1 од оваа одлука. 

   

Член 3 

Како почеток на користење на пренесената конце-

сија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на пот-

пишување на Договорот за пренос на Договорот за 

концесија. 

      

Член 4 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-

ворот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министе-

рот за економија. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                                                                   

Бр. 42-5134/2 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 10 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

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 3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги и тоа: 

 

2965. 
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Член 2 

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

„Гоце Делчев“ - Штип. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип, 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. 42-5188/1                                                                                                       Заменик на претседателот 

 3 јуни 2015 година                                                                                                    на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                          Македонија, 
                                                                                                                           м-р Владимир Пешевски, 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 3.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  корис-
тењето на движните ствари-книги, и тоа: 

2966. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот уни-

верзитет во Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со Ректорот на Државниот универзитет во Тетово, 

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. 42-5192/1                                                                                                           Заменик на претседателот 

 3 јуни 2015 година                                                                                                       на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                              Македонија, 
                                                                                                                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 



 Стр. 14 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

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 Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

2967. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
- Скопје, 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. 42-5194/1                                                                                                          Заменик на претседателот 

 3 јуни 2015 година                                                                                                       на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                              Македонија, 
                                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2968. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/2012, 144/2014 и бр. 

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

цата одржана на 8.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПО-

СТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПОРАНЕШЕН  

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР 

ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Заради обезбедување на подобри и посовремени ин-

фраструктурни услови за остварување на драмската 

дејност во Република Македонија, врз основа на обез-

бедената проектна документација за изградба на објек-

тот и Физибилити студијата за оправданост на доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство, заведена во Министерството за култура 

со бр. 48-28/28 од 3.6.2014 година, а во согласност со 

стратешките приоритети и приоритетни цели на Влада-

та на Република Македонија и Програмата за работа на 

Владата на Република Македонија 2014-2018 година, 

се утврдува потребата од започнување на постапка за 

доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за изградба на нов објект на мес-

тото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Ма-

кедонски народен театар - Центар во Скопје. 

 

Член 2 

Образложение за оправданоста 

 

Врз основа на параметрите од физибилити студи-

јата, оправданоста за воспоставување на јавно приват-

но партнерство, е финансиската придобивка на Репуб-

лика Македонија како јавен партнер, во износ од 9 698 

048,00 евра што претставува разлика од инвестициска-

та проценета вредност доколку јавниот партнер самос-

тојно ја финансира изградбата на објектот наменет за 

театар и инвестициската проценета вредност доколку 

јавниот партнер ја реализира изградбата на објектот 

преку предложениот моделот на јавно приватно пар-

тнерство.  

Согласно предмер пресметките на основниот про-

ект и физибилити студијата вкупната проценета вред-

ност на театарот без гаражен простор и деловен објект 

изнесува 21 782 273,00 евра. Ова претставува процене-

та инвестициска вредност доколку јавниот партнер од-

лучи самостојно да го изгради објектот наменет само за 

театар. При реализација на проектот по пат на јавно 

приватно партнерство, инвестицијата на јавниот пар-

тнер би изнесувала 12 084 225,00 евра (од кои 8 084 

225,00 евра за внатрешно уредување и опремување и 4 

000 000,00 евра за кофинансирање распределени во пет 

годишни транши од по  800 000,00 евра, почнувајќи од 

2016 година). Со ваквата реализација на проектот јав-

ниот партнер остварува заштеда од 9 698 048,00 евра. 

Заштедата би можела да биде и повисока доколку при 

селекцијата за избор на приватен партнер се јави суб-

јект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од 

страна на јавниот партнер од максимално утврдениот 

износ, како и доколку при набавката на внатрешното 

уредување и опремување на театарот се добијат понуди 

пониски од проценетите. 

 

Член 3 

Образложение за основот за идентификување  

на видот на договорот 

 

Со воспоставувањето на јавно приватното партнер-

ство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да 

обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за 

давање на јавна услуга од областа на културата, преку 

изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба 

на современ театарски објект), до фаза на затворена ка-

рабина со фасада, предвидените инсталации и партерно 

уредување. Во замена за преземената обврска на при-

ватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од 

објектот наменет за комерцијални активности кој е 

предвиден согласно проектната документација и пари-

чен надомест како кофинансирање, кој како максима-

лен износ се определува на 4 000 000,00 евра во денар-

ска противвредност, по среден курс на Народна банка 

на Република Македонија на денот на доспевањето на 

секоја годишна транша за исплата, согласно договорот 

за воспоставување на јавно приватно партнерство. 

 

Член 4 

Цели 

 

Со воспоставувањето на јавно приватно партнер-

ство за изградба на нов објект на местото на постоеч-

киот Театар Комедија, поранешен Македонски народен 

театар - Центар во Скопје, ќе се постигнат следните 

цели: 

- обезбедување на современи услови за остварува-

ње и унапредување на драмската дејност во Република 

Македонија, 

- зголемување на можностите за создавање на сов-

ремени и традиционални драмски дела и нивно презен-

тирање на широката јавност,  

- подигнување на свеста и нивото на театарската 

култура на широката јавност и 

- поголема достапност на драмските дела.  

 

Член 5 

Предмет на јавно приватно партнерство 

 

Предмет на јавно приватно партнерство е изградба-

та на нов објект, како инфраструктурен повеќенамен-

ски објект според модел-сценариото од физибилити 

студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изград-

ба на целокупниот објект од страна на приватниот пар-

тнер без внатрешно уредување и опремување на теата-

рот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).  
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Основните услови за доделување на договорот за 

воспоставување на јавно приватно партнерство се: 

- поднесена најниската понуда за кофинансирање, 

- доработка на проектната документација за делот 

од објектот кој се однесува за приватниот партнер сог-

ласно постоечката проектна документација и предвиде-

ните намени од урбанистичката документација, 

- обезбедување на одобрение за градење од надлеж-

ниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на 

доделувањето на договорот за воспоставување на јавно 

приватно партнерство, 

- изградба на објектот во рок од најмногу три годи-

ни од денот на обезбедувањето на одобрение за гра-

дење, 

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на 

објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор 

на реализацијата на договороот за воспоставување на 

јавно приватно партнерство, 

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитет-

но и навремено извршување на работите во износ од 

5% од проценетата инвестициска вредност која треба 

да ја вложи приватниот партнер и 

- да се приложи доказ дека има на располагање или 

има пристап до финансиски средства потребни за реа-

лизација на изградбата на новиот објект. 

 

Член 6 

Вид на постапка од Законот за јавните  

набавки 

 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградбата на 

нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, 

поранешен Македонски народен театар - Центар во 

Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена по-

стапка за доделување на договор за јавна набавка за из-

ведување на работи, согласно Законот за јавните на-

бавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок од 120 дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 7 

Начин и рок за спроведување 

 на постапка 

 

За спроведување на постапката за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно партнер-

ство, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот за култура, во рок од 15 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука ќе формира посеб-

на Комисија. 

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок 

од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја под-

готви тендерската документација заедно со нацрт дого-

ворот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до 

Владата на Република Македонија. 

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе 

го објави согласно Законот за јавните набавки во рок 

од три дена од одобрувањето на тендерската докумен-

тација од страна на Владата на Република Македонија. 

Член 8 
Висина на надоместок за издавање на тендерска 

документација 
 
За издавањето на тендерската документација не се 

наплаќа паричен надоместок. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-5213/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2969. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.06.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРО-БЕТОН 

ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С. ГРАД ДЕЛЧЕВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ  „ПРИСОЕ“, ОПШТИНА  ДЕЛЧЕВО 

 
1. На Друштвото за производство, транспорт, про-

мет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с. Град 
Делчево се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – варовник на локалитетот „Присое“, 
општина Делчево, со површина на простор на концеси-
ја за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
 X 

Т-1 7653076 4647972 

Т-2 7653324 4648038 

Т-3 7653131 4647277 

Т-4 7653130 4647059 

Т-5 7653077 4647077 

Т-6 7652955 4647178 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.172591 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

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

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.      

    

Бр. 42-5244/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2970. 

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

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 8.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-

НИК НА ДРУШТВОТО ЗА РУДАРСТВО, ТРГО-

ВИЈА И УСЛУГИ МЕЛКАМ ИНЖИНЕРИНГ ДО-

ОЕЛ  УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ЛАВИНЧЕВИ“, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 

1. На Друштвото за рударство, трговија и услуги 

МЕЛКАМ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ  увоз - извоз Скоп-

је се доделува концесија за експлоатација на минерална 

суровина – варовник на локалитетот „Лавинчеви“, оп-

штина Гази Баба, со површина на простор на концесија 

за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-

рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-

ординати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7544267 4656728 

Т-2 7544905 4656560 

Т-3 7545518 4657112 

Т-4 7544690 4657335 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.526043 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

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

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр. 42-5245/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2971. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, СТОЧАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-

ВИЈА, ТРАНСПОРТ  И УСЛУГИ АГРОГОРИС  

ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ КОЧАНИ  НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „АЈДУЧКО ПОЛЕ“, ОПШТИНА ВИНИЦА 

 

1. На Друштвото за земјоделство, сточарство, про-

изводство, трговија, транспорт  и услуги АГРОГОРИС  

ДООЕЛ увоз – извоз Кочани  се доделува концесија за 

експлоатација на минерална суровина – песок и чакал 

на локалитетот „Ајдучко поле“, општина Виница, со 

површина на простор на концесија за експлоатација де-

финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 

а точките дефинирани со координати како е дадено во 

табелата и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7621449 4639290 

Т-2 7621452 4639281 

Т-3 7621457 4639262 

Т-4 7621439 4639263 

T-5 7621441 4639257 

T-6 7621444 4639246 

T-7 7621445 4639242 

T-8 7621451 4639228 

Т-9 7621431 4639218 

Т-10 7621419 4639211 

Т-11 7621408 4639211 

Т-12 7621399 4639208 

Т-13 7621389 4639202 

Т-14 7621375 4639190 
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Т-15 7621360 4639172 

Т-16 7621342 4639146 

Т-17 7621319 4639157 

Т-18 7621295 4639172 

Т-19 7621300 4639177 

Т-20 7621275 4639201 

Т-21 7621287 4639217 

Т-22 7621296 4639227 

Т-23 7621301 4639232 

Т-24 7621312 4639242 

Т-25 7621325 4639255 

Т-26 7621339 4639273 

Т-27 7621357 4639294 

Т-28 7621363 4639290 

Т-29 7621374 4639305 

Т-30 7621391 4639298 

Т-31 7621408 4639339 

Т-32 7621420 4639336 

Т-33 7621403 4639304 

Т-34 7621388 4639278 

Т-35 7621397 4639272 

Т-36 7621382 4639247 

Т-37 7621367 4639225 

Т-38 7621340 4639200 

Т-39 7621347 4639193 

Т-40 7621375 4639216 

Т-41 7621408 4639232 

Т-42 7621404 4639239 

Т-43 7621398 4639251 

Т-44 7621408 4639267 

Т-45 7621419 4639282 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0.013197 km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.42-5246/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2972. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРО-
ИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МАРКОВСКИ КОМПА-
НИ БОРЧЕ ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ БИТОЛА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С.ИЛИНО, ОПШТИНА  

РЕСЕН 
 
1.  На Друштвото за трговија, производство и услуги 

МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз - извоз 
Битола се доделува концесија за експлоатација на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот 
„Краста“с.Илино, општина Ресен, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

 X 

Т-1 7496830 4556870 
Т-2 7496800 4556750 
Т-3 7496380 4556773 
Т-4 7496432 4556574 
Т-5 7496750 4556430 
Т-6 7497000 4556318 
Т-7 7497000 4556750 
Т-8 7496958 4556870 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.201352 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                        

Бр. 42-5279/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

2973. 
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
КВАРЦЕН ПЕСОК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЉУ-
БОШ“ МАРКОВА РЕКА, ОПШТИНА СТУДЕНИ-
ЧАНИ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА “УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ 

 
1. На Цементарница “УСЈЕ“ АД Скопје му се про-

ширува концесијата за експлоатација на минерална су-
ровина – кварцен песок на локалитетот “Љубош“ Мар-
кова Река, општина Студеничани, со површина на 
простор за проширување на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

  

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7540830 4641500 

Т-2 7540760 4641262 

Т-3 7540842 4641080 

Т-4 7541085 4641500 

 
2. Површината на просторот на проширувањето на 

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P= 0.069678 km2. 

3. Времетраењето за проширувањето на концесија-
та за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
10.5.2030 година. 

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на 
минерална суровина – кварцен песок на локалитетот 
“Љубош“ Маркова Река, општина Студеничани бр.24-
5602/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: 
анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на  Договорот. 

6. Како почеток на важење на проширувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

         
Бр.42-5280/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2974. 
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 3.6.2015 
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 УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО ВИНА-
РИЈА  КО  ЧЕТИРЦИ  ОПШТИНА  КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на хотелски комплекс со винарија КО Чети-
рци, општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7139м2, 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.42-5299/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2975. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ 
И ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ “А3/Р1312, ДЕЛ-
НИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО, ЧЕТВРТА СЕК-
ЦИЈА ОД С.ЛОЗОВО ДО С.САРАМЗАЛИНО И 
ШЕСТА СЕКЦИЈА ОД С.САРАМЗАЛИНО ДО 
КЛУЧКА КАДРИФАКОВО“ НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ЦРНИЛИШТЕ“, ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. На Јавното претпријатие за државни патишта 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за пот-
ребите за проширување и изградба на државен пат 



11 јуни 2015  Бр. 96 - Стр. 21 

 
 

“А3/Р1312, делница Велес-Кадрифаково, Четврта сек-
ција од с.Лозово до с.Сарамзалино и Шеста секција од 
с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот “с.Црни-
лиште“, општина Свети Николе, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7579986 4631367 

Т-2 7579993 4631289 

Т-3 7580046 4631311 

Т-4 7580052 4631288 

Т-5 7580055 4631263 

Т-6 7579984 4631239 

Т-7 7579984 4631224 

Т-8 7579982 4631220 

Т-9 7579982 4631213 

Т-10 7579890 4631220 

Т-11 7579890 4631230 

Т-12 7579888 4631244 

Т-13 7579883 4631254 

Т-14 7579883 4631257 

Т-15 7579926 4631257 

Т-16 7579922 4631292 

Т-17 7579884 4631285 

Т-18 7579879 4631297 

Т-19 7579885 4631305 

Т-20 7579890 4631325 

Т-21 7579907 4631343 

Т-22 7579939 4631355 

Т-23 7579953 4631355 

Т-24 7579967 4631358 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.015528km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука  е до 26.8.2016 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

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

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр.42-5341/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2976. 

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија,“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/-

2013, 163/2013 и 44/2014), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони се дава право на трајно корис-

тење градежно земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија кое претставува КП 2260/4, КО Мислешево 

вон град, со површина од 52 м2, запишана во Имотен 

лист бр.269,согласно Проектот за инфраструктура за 

снабдување со вода за технички потреби на ТИРЗ 

Струга со тех. бр. 293-07-12 од јули 2012 година, одоб-

рена од Министерството за транспорт и врски со Реше-

ние бр.69-460/2 од 30.1.2015 година, заради изградба 

на бунарско подрачје за ТИРЗ Струга. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење градежно земјиште од 

член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5370/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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 Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА  

ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс КО Неготино, општина Него-
тино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 55778 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-5413/1                                                                                                  Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година                                                                                                 на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                       Македонија, 
                                                                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 
 
 
 
 

2977. 
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2978. 
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. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП-

ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –  

ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движната ствар – патничко моторно 

возило Фолксваген Поло Класик 1.4, број на шасија 

WVWZZZ6KZ1R527230, со регистарска ознака SK-

112-ND.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа – Демир Хисар. 

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа – Демир Хисар, со кој се уредуваат  

правата и обврските за движната 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.42-5446/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2979. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 51/2003, 95/2005, 113/2007 и 136/2011), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВ-

УВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА НАВОД-

НУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БОЈМИЈА“ 

С. БАЛИНЦИ, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница „Бојмија“ – с. 

Балинци, општина Валандово, се пренесува на користе-

ње и управување инфраструктурата за наводнување од 

системот за наводнување „Удово“, за наводнување 465 

ха  на земјоделско земјиште во атарите на селата Мар-

винци, Балинци и Брајковци. Инфраструктурата од 

системот за наводнување „Удово“ претставува хидро-

техничка целина за хидромелиоративната единица на 

Водната заедница „Бојмија“ – с. Балинци и истата е ут-

врдена врз основа на прегледна карта. Инфраструкту-

рата за наводнување се состои од: 

1. 7 (седум) бунари со максимална проточна коли-

чина на вода од 320л/с и тоа: 

- Бунар 1 со длабочина на дупчење 16м, дијаметар 

на цевка од 406 мм, капацитет 46л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 2 со длабочина на дупчење 23м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 86л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/3 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 3 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 60л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 4 со длабочина на дупчење 23м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 50л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 5 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 50л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 6 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 60л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/2 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

- Бунар 7 со длабочина на дупчење 25м, дијаметар 

на цевка од 508мм, капацитет 85л/с, тип на пумпа 

Lowara S10220/3 и армирано-бетонска шахта со димен-

зии 2.50х5.40х2.48 комплет хидромеханичка опрема. 

2. Собирен цевковод СЦ со дијаметар на полиети-

ленска цевка од 450мм со должина 1332.39м. на која 

има две шахти за испусти, една собирна шахта и две 

шахти за ударогасители. 

3. Контролно-командна станица каде има командни 

и електрични водови, еден фрекфентен регулатор 

ATV61HD75N4, еден трансформатор тип GTV 630 со 

целокупна опрема и 20 (дваесет) бетонски струјни 10 

kV столбови со рамна конзола и висина од 12м за 10 

kV електрична мрежа. 

4. Потисен цевковод ПЦ од полиетилен со дијаме-

тар од 630мм, вкупна должина од 959м на која има ед-

на ДМ шахта, две шахти за испуст и две шахти за воз-

душни вентили. 

5. Главен цевковод ГЦ од полиетилен со дијаметар 

од 630 до 400мм со вкупна должина од 3276.20м на ко-

ја има шест шахти за испуст и шест шахти за воздушни 

вентили. 
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6. Делнични цевковод ДЦ од полиетилен со дијаме-

тар од 200 до 90мм со вкупна должина од 24727.21м на 

кои има по една ДМ шахта, шахти за испуст, шахти за 

воздушни вентили и шахти за хидранти и тоа на: 

- ДЦ 0 од полиетилен со дијаметар од 160 до 110мм 

со вкупна должина од 666.94м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, две шахти за воздушни 

вентили и осум шахти за хидранти со водомери од про-

изводител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дијаметар 

DN50mm PN10bar 

- ДЦ 1 од полиетилен со дијаметар од 160 до 90мм 

со вкупна должина од 661.05м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, две шахти за воздушни 

вентили и осум шахти за хидранти со водомери од про-

изводител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дијаметар 

DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 2 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1302.42м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и единаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 3 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1258.72м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и дванаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 4 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1418.41м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и дванаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 5 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1517.05м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и петнаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 6 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1528.11м на која има една ДМ 

шахта, четири шахти за испуст, четири шахти за воз-

душни вентили и шеснаесет шахти за хидранти со во-

домери од производител ,,ewt,, за чиста вода со номи-

нален дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 7 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1884.88м на која има една ДМ 

шахта, четири шахти за испуст, пет шахти за воздушни 

вентили и седумнаесет шахти за хидранти со водомери 

од производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален ди-

јаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 8 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1520.20м на која има една ДМ 

шахта, четири шахти за испуст, четири шахти за воз-

душни вентили и петнаесет шахти за хидранти со водо-

мери од производител ,,ewt,, за чиста вода со номина-

лен дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 9 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1484.54м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и петнаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 10 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1446.38м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, четири шахти за воздушни 

вентили и петнаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 11 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1297.28м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, четири шахти за воздушни 

вентили и единаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 12 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1353.31м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и тринаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

-ДЦ 13 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1276.90м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, четири шахти за воздушни 

вентили и тринаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50 mm PN10 bar. 

-ДЦ 14 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1186.29м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, две шахти за воздушни 

вентили и тринаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 15 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1503.40м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и четиринаесет шахти за хидранти со водоме-

ри од производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален 

дијаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 16 од полиетилен со дијаметар од 180 до 90мм 

со вкупна должина од 726.33м на која има една ДМ 

шахта, три шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и  дванаесет шахти за хидранти со водомери 

од производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален ди-

јаметар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 17 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 849.76м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, три шахти за воздушни 

вентили и десет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

-ДЦ 18 од полиетилен со дијаметар од 140 до 90мм 

со вкупна должина од 295м на која има една ДМ 

шахта, една шахта за воздушен вентил и пет шахти за 

хидранти со водомери од производител ,,ewt,, за чиста 

вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 
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- ДЦ 19 од полиетилен со дијаметар од 200 до 90мм 

со вкупна должина од 1154.36м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за испуст, две шахти за воздушни 

вентили и дванаесет шахти за хидранти со водомери од 

производител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дија-

метар DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 20 од полиетилен со дијаметар од 200мм со 

вкупна должина од 203.83м на која има една ДМ 

шахта, две шахти за хидранти со водомери од произво-

дител ,,ewt,, за чиста вода со номинален дијаметар 

DN50mm PN10bar. 

- ДЦ 21 од полиетилен со дијаметар од 200мм со 

вкупна должина од 182.05м на која има една ДМ 

шахта, една шахта за воздушен вентил и две шахти за 

хидранти со водомери од производител ,,ewt,, за чиста 

вода со номинален дијаметар DN50mm PN10bar. 

 

Член 2 

Пренесувањето во владение на водната зедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 

од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-

фраструктурата за наводнување на водните заедници, 

што со решение ја формира министерот за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија". 

 

Бр. 42-5477/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2980. 

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“, број 84/2008, 

35/2011, 84/2012 и 43/14), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-

раќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корис-

ници на услугата од проектот за користење бесплатна 

услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со 

социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 

други права за лето 2015 година. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 

нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 

товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - 

Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5527/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2981. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), а во врска со член 23 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република на Македо-

нија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе   

                                                                             

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВА-

ТИ И НАФТЕН ГАС ВО КО ГАЛАТЕ, ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на резервоар за нафтени деривати и нафтен 

гас во КО Галате, општина Врапчиште. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5652/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2982. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за ра-

зузнавање бр. 42-4951/24 од 12 мај 2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5767/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2983. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА 

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за ра-

зузнавање бр. 42-4951/19 од 12 мај 2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5767/2 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2984. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за ра-

зузнавање бр. 42-4951/23 од 12 мај 2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5767/3 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2985. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе                                                       

                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за ра-

зузнавање бр. 42-4951/25 од 12 мај 2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5767/4 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2986. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 

139/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 8.6.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за ра-

зузнавање бр. 42-4951/21 од 12 мај 2015 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 81/15). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5767/5 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2987. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 

10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

8.6.2015 година, донесе      

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА   РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  

давање согласност на Решението за отстапување на 

одземен предмет со правосилна пресуда на Агенци-

јата за разузнавање бр. 42-4951/22 од 12 мај 2015 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5767/6 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2988. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 8.6.2015 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА  

УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Казнено попра-

вна установа Затвор Тетово бр. 42-4951/28 од 12.5.2015 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 81/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5767/7 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2989. 

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

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 8.6.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски 

шуми бр. 42-785/2 од 10.2.2015 година („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 24/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-5767/8 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2990. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 

41/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 12 мај 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГА-

НОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА 

ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШ-

ТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор- 

претставници од органот на државната управа надле-

жен за вршење на работите од областа на заштита на 

природата на Јавната установа Национален парк Гали-

чица, Охрид, поради истек на мандатот се разрешуваат: 

- Хасан Рустеми, 

- Билјана Спироска. 

2. За членови на Управниот одбор- претставници од 

органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштита на природата на Јавна-

та установа Национален парк Галичица, Охрид се име-

нуваат: 

- Билјана Петкоска и 

- Хаљил Реџепи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5860/1 Претседател на Владата 

12 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2991. 

Врз основа на член 70 од Законот за високото обра-

зование („Службен весник на Република Македо-

нија“бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 

115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015 и 20/2015), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

12 мај 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА  

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. М-р Ардит Мемети се отповикува од должноста 

член на Одборот за акредитација и евалуација на висо-

кото образование. 
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2. За член на Одборот за акредитација и евалуација 

на високото образование се именува д-р Фестим Ха-

лили. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5862/1 Претседател на Владата 

12 мај 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2992. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011,  15/2013 и 139/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

3 јуни 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Крива Паланка, се разрешуваат: 

- Далибор Станојковски, од Советот на општината и 

- Стојча Тодоровски, од редот на стручните работ-

ници.  

2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа Крива Паланка се именуваат: 

 - Жаклина Ѓоргиевска, од Советот на општината и 

- Елизабета Деспотовска-Јакова, од редот на струч-

ните работници.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-5863/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2993. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 

180/2014, 33/2015 и 72/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 го-

дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИ-

ТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник од ре-

дот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа Струга се именува Башким 

Башкими. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5864/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2994. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011,  15/2013 и 139/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

3 јуни 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД СО-

ВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА 

 

1. Орце Христовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник од Советот на 

општината на ЈУ Центар за социјална работа Виница, 

поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Центар за социјална работа 

Виница се именува Стојка Десподова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5865/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



 Стр. 30 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

2995. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015 и 72/2015) и член 36 став 6 

од Законот за Владата на Република Македонија 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011,  15/2013 и 139/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

3 јуни 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор-прет-

ставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Македонски брод, се разрешуваат: 

- Душан Аризанковски, од Советот на општината и 

- Гоце Милошески, од редот на стручните работ-

ници. 

2. За членови на Управниот одбор–претставници на 

основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа Македонски брод се именуваат: 

- Милка Стаменкоска, од Советот на општината и 

- Ана Милошеска, од редот на стручните работ-

ници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-5866/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2996. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,  

24/2013, 147/2013 и 41/2014) Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 3 јуни 2015 година, 

донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-

ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ-ФИЛМСКА 

АКАДЕМИЈА-ОХРИД 

 

1.За претставници во Советот на Јавната научна ус-

танова Институт за филм Филмска академија –Охрид 

се определуваат: 

- Борис Аговски и  

- Иван Стојановски.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-5867/1 Претседател на Владата 

3 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2997. 

Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, 

донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТ-

РЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕ-

ЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕ-

ЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018) 

  

1. Во Програмата за потребите од специјалистички 

и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на 

здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 69/15), во точка 1, во де-

лот I, по потточка 5 се додава нова потточка 5-а, која 

гласи: 

„5-а. ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирур-

гија – Скопје  

 

 
 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5163/1 Заменик на претседателот 

8 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014) и член 9-б од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА ВО 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за фитосанитарна политика во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.198/14), Делот II се менува и гласи: 

 

„Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 

2015 година во износ од 6.599.450,00 денари и тоа од следниве извори: 

II 
Во делот III точка 1 бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „999.450,00“. 
 
 

III 
Делот V се менува и гласи: 
„Средствата од дел III точка 1 од оваа програма во износ од 999.450,00 денари ќе се користат за: 

IV 
Делот VI се менува и гласи: 
 
„Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 4.000.000,00 денари ќе се користат за: 
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V 
Делот VII се менува и гласи:  
 
„Средствата од дел V точка 1 од оваа програма во износ од 168.080,00 денари ќе се користат за: 
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VI 
Делот IX се менува и гласи:  
„За спроведување на дел I, II, III, IV и VI од оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа, a за спроведување на деловите V и VII од оваа 
програма во однос на прегледувањето на земените лабораториски примероци се грижи Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторија.“ 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5412/1                                                                                                        Заменик на претседателот 

 8 јуни 2015 година                                                                                                    на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                         Македонија, 
                                                                                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 155/2014) a во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-
истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013 и 41/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.6.2015 година, до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 196/14), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката дејност за 2015 
година,  се заменува со нова табела, која гласи: 
 

ПРЕГЛЕД 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА  

ЗА НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7 – НАУКА  
ПОТПРОГРАМА 71 – НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА 

2999. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5455/1                                                                                                    Заменик на претседателот 

 8 јуни 2015 година                                                                                                на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                       Македонија, 
                                                                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3000. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  

НА ПРИЈАВАТА ЗА  ДОГОВОРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на 

тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/11 и 52/14) Прилогот се заменува со нов Прилог, 

кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

      Бр.02-5214/5                                Министер за земјоделство, 

  27 мај 2015 година                                  шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                 м-р Михаил Цветков, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3001. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 70 од Деловникот на Уставни-

от суд на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија” број 70/1992), на седницата од-

ржана на 27 мај 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на 

имиња на девет нови улици во град Неготино, донесена 

од Советот на Општина Неготино на седница одржана 

на 4.11.2013 година, број 07-569/12 од 4.11.2013 го-

дина, објавена во „Службен гласник на Општина Него-

тино”, број 14/2013 од 6.11.2013 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесена иницијатива од Министерството за ло-

кална самоуправа-Државен инспекторат за локална са-

моуправа-Скопје, со Решение У.бр.49/2014 од 18 март 

2015 година, поведе постапка за оценување на закони-

тоста на Одлуката, означена во точката 1 од оваа од-

лука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порената одлука со одредбите од Законот за определу-

вање на имиња на улици, плоштади, мостови и на дру-

ги инфраструктурни објекти („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 66/2004, 55/2007, 145/2010, 

136/2011 и 163/2013). 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-

штина Неготино, врз основа на член 4 од Законот за 

определување на имиња на улици, плоштади, мостови 

и на други инфраструктурни објекти („Службен весник 

на Република Македонија“ број 66/2004), член 36 став 

1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 5/2002) и 

член 79 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Него-

тино („Службен гласник на Општина Неготино“ број 

3/2006, 2/2011, 9/2011 и 16/2012), на седницата одржа-

на на ден 4.11.2013 година, донел Одлука за определу-

вање на имиња на девет нови улици во град Неготино. 

Во членот 1 од Одлуката се наведува дека со истата 

се определуваат имиња на девет нови улици во град 

Неготино и тоа: 

1. Улицата која се протега од пресекот со улицата 

„Маршал Тито” се до границата на градежниот опфат 

на град Неготино кај зградата на СОУ “Св Кирил и Ме-

тоди”, ќе го носи името „Гимназиска”. 

2. Улицата која се протега од пресекот со улицата 

“Индустриска”, од левата страна завршува со улицата 

“Брестин дол”, а од десната страна не се сече со по-

стоечка улица, ќе го носи името “Винарска”. 

3. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Индустриска”, се протега на север, потоа продол-

жува на запад и повторно се вкрстува со ул. “Индус-

триска” (кај стопанскиот објекти на “Ролопласт”), ќе го 

носи името “Брестин дол”. 

4. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Индустриска” и оди по патот Неготино - с. Кури-

ја и завршува до границата на градежниот опфат ќе го 

носи името “Куриски пат”. 

5. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Куриски пат” и продолжува на запад до граница-

та на градежниот опфат ќе го носи името “Црвеника”. 

6. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Индустриска” и продолжува на запад до граница-

та на градежниот опфат ќе го носи името “Бел камен”. 

7. Улицата која се протега паралелно со улицата 

“Индустриска”, а започнува од пресекот со улицата 

“Бел камен” и продолжува југозападно се до улицата 

“Серта”, ќе го носи името “Венецот”. 

8. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Индустриска” и продолжува на запад и завршува 

на југ со пресекот со ул. “Маршал Тито”, ќе го носи 

името “Серта”. 

9. Улицата која што започнува од пресекот со ули-

цата “Индустриска” се протега на северо-запад се до 

улицата “Серта” ќе го носи името “Туристичка”. 

Во членот 2 од Одлуката, се наведува дека истата 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се обја-

ви во “Службен гласник на Општина Неготино”. 

Одлуката е со број 07-569/12 од 4.11.2013 година, а 

објавена е во “Службен гласник на Општина Него-

тино”, број 14/2013 од 6.11.2013 година.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Со член 51 од Уставот, е определено дека во Репуб-

лика Македонија законите мораат да бидат во соглас-

ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 

закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и зако-

ните. 

Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот 

суд на Република Македонија одлучува за согласноста 

на другите прописи и на колективните договори со 

Уставот и со законите. 

Со Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други инфраструктурни објек-

ти („Службен весник на Република Македонија“ број 

66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011 и 163/2013), се 

уредуваат условите и начинот на определување имиња 

на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни 

објекти, нумерирање на објектите наменети за живеење 

и работа, поставување и одржување на табли со имиња 

на улиците и куќните броеви, како и водење на регис-

тар и евиденција на имиња на улици и куќни броеви 

(член 1 од Законот).  
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Согласно член 8 став 1 од Законот име на улица, 

плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект може 

да се промени на начин и во постапка за нивно опреде-

лување. 

Според ставот 2 од членот 8 од наведениот закон, 

промената од ставот 1 на овој член не може да се врши 

шест месеца пред одржување на редовни претседател-

ски, парламентарни и локални избори и една година 

пред планиран попис на населението. 

Од содржината на членот 8 став 2 од Законот, про-

излегува дека законодавецот со истата уредил забрана 

промената име на улица, плоштад, мост и на друг ин-

фраструктурен објект, да може се врши шест месеца 

пред одржување на редовни претседателски, парламен-

тарни и локални избори и една година пред планиран 

попис на населението. 

Советот на Општина Неготино, ја донел оспорената 

одлука на ден 4.11.2013 година, под број 07-569/12 од 

4.11.2013 година, а објавена е во “Службен гласник на 

Општина Неготино”, број 14/2013 од 6.11.2013 година. 

Претседателот на Собранието на Република Маке-

донија, на 1 февруари 2014 година, донел Решение за 

распишување избор за Претседател на Република Ма-

кедонија, број 08-608/1 од 1 февруари 2014 година, об-

јавено во “Службен весник на Република Македонија” 

број 25/2014, кое влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, 

во кое се наведува дека изборот ќе се одржи на 13 ап-

рил 2014 година. 

Во конкретниот случај, оспорената одлука е донесе-

на на 4.11.2013 година, односно 5 месеци и 9 дена пред 

одржувањето на редовните петти по ред претседател-

ски избори, одржани на 13 април 2014 година, од каде 

Судот утврди дека оспорената одлука е донесена спро-

тивно на одредбите од член 8 став 2 од Законот за оп-

ределување на имиња на улици, плоштади, мостови и 

на други инфраструктурни објекти.  

6. Имајќи предвид дека Советот на Општина Него-

тино, со донесената оспорена Одлука, извршил проме-

на на имиња на девет улици во град Неготино на 4 но-

ември 2013 година, а редовните претседателски избори 

се одржани на 13 април 2014 година, Судот оцени дека 

оспорената Одлука, не е во согласност со одредбите од 

Законот за определување на имиња на улици, плош-

тади, мостови и на други инфраструктурни објекти. 

7. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точка-

та 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.  

 

У.бр.49/2014 Претседател 

27 мај 2015 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

3002. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 70 од Деловникот на Уставни-

от суд на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија” број 70/1992), на седницата од-

ржана на 27 мај 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 73 став 2 алинеја 2 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-

лика Македонија, број 42/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 

Скопје, со Решение У.бр.55/2014 од 4-ти март 2015 го-

дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 

одредбата од Законот, означен во точката 1 од оваа од-

лука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порената одредба од Законот со одредбите од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-

ниот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни 

работи, кандидатот задолжително кон пријавата прило-

жува и доказ за неизречена казна забрана за вршење на 

професија, дејност или должност. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Според член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и мо-

ралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а 

според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се га-

рантира почитување и заштита на приватноста на него-

виот личен и семеен живот, на достоинството и угле-

дот. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со член 106 став 4 од Кривичниот законик („Служ-

бен весник на Република Македонија“ брoј 37/1996, 

80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 

73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 

185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 

14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014 

и 199/2014) е определено дека податоци од казнената 

евиденција можат на образложено барање да им се да-

дат и на државни органи, правни или физички лица ако 

уште траат определени правни последици од осудата 

или казни што се состојат во забрани или ако за тоа по-

стои оправдан интерес заснован врз закон. 

Според ставот 5 од членот 106 од Кривичниот зако-

ник никој нема право да бара од граѓаните да поднесу-

ваат докази за својата осудуваност или неосудуваност. 

Од содржината на цитираните уставни одредби, 

произлегува дека тие ја истакнуваат вредноста и неп-

рикосновеноста на човековата личност како основа и 
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смисла на гарантирањето на човековите права, па от-

тука, почитувањето на моралниот интегритет и досто-

инството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и уло-

гата на државата да гарантира заштита на интегритетот 

и достоинството на човекот и граѓаните на начин со кој 

ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се 

загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот 

да му се наметнуваат правни обврски кои во конкрет-

ниот случај во постапка за вработување можат службе-

но да се проверат. 

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од 

Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните 

да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-

дуваност, е уредена во функција на заштита на човеко-

вото достоинство. 

Со член 73 ставови 1 и 2 од Законот за внатрешни 

работи („Службен весник на Република Македонија, 

број 42/2014) е уредена содржината на пријавата за зас-

новање работен однос во Министерството, како и дока-

зите кои задолжително се приложуваат кон пријавата 

за податоците внесени во истата. 

Конкретно, оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од 

Законот, уредува дека кандидатот задолжително кон 

пријавата приложува и доказ за неизречена казна заб-

рана за вршење на професија, дејност или должност. 

Тргнувајќи од содржината на оспорената законска 

одредба која пропишува задолжително приложување 

на доказ по однос на околноста дали на кандидатот за 

вработување не му е изречена забрана за вршење на 

професија, дејност или должност, според Судот тоа се 

сведува на барање изјава за негова осудуваност или не-

осудуваност, со оглед на тоа што забраната за вршење 

на дејност е споредна казна што се изрекува како дел 

од осудителната пресуда (член 33 став 6 од Кривични-

от законик). Оттука, по оцена на Судот тоа уредување 

е во спротивност со уставната гаранција за почитување 

на угледот и достоинствотото на секој граѓанин, но и 

спротивно на презумпцијата на невиност на која се на-

доврзува забраната од лицето да се бара доказ за осуду-

ваност или за неосудуваност.  

За Судот, не е спорно дека забраната за вршење на 

дејност изречена со осудителна пресуда мора да биде 

ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето 

под таква забрана да ја врши таа дејност се додека трае 

забраната, меѓутоа, утврдувањето на тој факт не може 

да биде обврска на поединецот, туку на надлежниот 

орган кој врши вработување и кој што ја утврдил таа 

законска обврска и кој ја има на располагање службе-

ната казнена евиденција, како инструмент за правилно 

применување на Законот.  

Оттука, според Судот, уредувањето со оспорениот 

член 73 став 2 алинеја 2 од Законот за внатрешни ра-

боти, е во спротивност со одредбите од член 8 став 1 

алинеја 3, член 11, член 25 и член 51 од Уставот. 

Судот, ги имаше предвид доставените одговори од 

доносителот и од предлагачот на Законот за внатрешни 

работи, по однос решението за поведување на постапка 

за оценување на уставноста на оспорената законска од-

редба, но истите не се од влијание по однос изразеното 

правно мислење во решението.  

За Судот не е спорна потребата од докажување, де-

ка на кандидатот не му е изречена казна забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, туку само 

начинот на прибавување на бараниот доказ, кој начин, 

според оспорената законска одредба е на товар на кан-

дидатот кој се вработува, што според Судот, не е во 

согласност со одредбите од Уставот.  

Ова дотолку повеќе што со Законот за прибавување 

и размена на докази и податоци по службена должност 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

79/2013), е уредена постапката за прибавувањето и раз-

мената на докази и податоци по службена должност од 

страна на министерствата, другите органи на државна-

та управа, организации утврдени со закон, други 

државни органи, правни и други лица на кои со закон 

им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на 

општината, на градот Скопје и на општините во градот 

Скопје (во натамошниот текст: органот надлежен за ре-

шавање), кога во управните работи, непосредно приме-

нувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските 

или правните интереси на физички и правни лица или 

на други странки (во натамошниот текст: странките). 

6. Тргнувајќи од претходно наведеното, Судот оце-

ни дека оспорениот член 73 став 2 алинеја 2 од Законот 

за внатрешни работи, не е во согласност со одредбите 

од член 8 став 1 алинеја 3, член 11, член 25 и член 51 

од Уставот.  

7. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точка-

та 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.  

 

У.бр. 55/2014 Претседател 

27 мај 2015 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3003. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Трстеник, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти Свети Николе. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Трстеник, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Трстеник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7960/1  

21 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3004. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ратае, која е во надлежност на од-

ржување на Одделението за катастар на недвижности  

Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Ратае, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  Ра-

тае. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7963/1  

21 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3005. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Климештани, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-

вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Климештани, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Климештани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7964/1  

21 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3006. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Добри Дол, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Добри Дол, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Добри Дол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7965/1  

21 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3007. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Усје, која е во надлежност на од-

ржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 



 Стр. 50 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Усје, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Усје. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7966/1  

21 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3008. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стрновац, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Стрновац, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Стрновац. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-7967/1  

21 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3009. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 
На ден 21.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Костурино-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на  Одделението за катастар 
на недвижности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Костурино-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Костурино-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-7968/1  

21 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3010. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Асамати, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Асамати, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Асамати.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8018/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3011. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Оздолени, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Оздолени, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Оздолени.   
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8019/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3012. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Зрзе, која е во надлежност на од-

ржување на Одделението за катастар на недвижности  

Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Зрзе, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина Зрзе.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8020/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3013. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Леништа, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Леништа, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Леништа.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8021/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3014. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ  ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ларце, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ларце, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Ларце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8022/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3015. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Нова Маала, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Нова Маала, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Нова Маала.   
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8023/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3016. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Кисела Вода 1, која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-

ности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кисела Вода 1, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Кисела Вода 1.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-8024/1  

22 мај 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3017. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Но-

во Село, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 10.6.2015 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со се-

диште на ул. „Населено место без уличен систем“ 

бр.130, с.Колешино, Ново Село, му се одобрува корис-

тење на повластена тарифа на електрична енергија про-

изведена од фотонапонската електроцентрала 

„ФОЦКО” со инсталирана моќност од 49,5 kW и со ло-

кација на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново 

Село. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Но-

во Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен 

систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-176; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОЦКО”; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 59.895 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОЦ-

КО“, УП1 бр.08-129/13 од 28.10.2013 година, односно 

во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 

фотонапонската електроцентрала „ФОЦКО“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 16 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-64/15  

10 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3018. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Но-

во Село, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 10.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Ново Село, со се-

диште на ул. „Населено место без уличен систем“ 

бр.130, с.Колешино, Ново Село, му се издава решение 

за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФОЦ-

КО” со инсталирана моќност од 49,5 kW и со локација 

на КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОНКО ЕНЕРЏИ ДОО с.Колешино, Но-

во Село, со седиште на ул. „Населено место без уличен 

систем“ бр.130, с.Колешино, Ново Село; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-176; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФОЦКО”; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1212/8, КО Борисово, Општина Ново Село; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,5 

kW (198 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 59.895 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

10.6.2030 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-63/15  

10 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3019. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

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 и 61/2015), и член 114 став 

2 од Правилникот за содржината и начинот на оствару-

вање на правата и обврските од задолжителното здрав-

ствено осигурување („Службен весник  на Република 

Македонија“ број 18/2015 и 64/2015), Управниот одбор 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

на седницата одржана на 28 мај 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОС-

ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-

ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-

тварување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 133/2011, 5/2012, 29/2012, 

79/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013, 119/2013, 

138/2013, 145/2013, 165/2013, 34/2014, 138/2014, 

141/2014, 11/2015 и 76/2015), во членот 1 обрасците: 

Барање за надомест (рефундација на средства) за ме-

дицински потрошен материјал и/или вградени матери-

јали за време на лекување во специјалистичко-консул-

тативна и болничка здравствена заштита (образец-Р1); 

Барање за надомест (рефундација на средства) за леко-

ви (образец-Р2); Барање за надоместок (рефундација на 

средства) за ортопедски и други помагала (образец-Р4), 

Барање за право на надомест (рефундација на средства) 

за извршена специјализирана медицинска рехабилита-

ција како продолжено болничко лекување (образец-

ИСМР) и Барање за право на надомест (рефундација на 

средства) за пружени здравствени услуги во специја-

листичко-консултативна и болничка здравствена заш-

тита врз основа на платен придонес за здравствено оси-

гурување (образец-НП),  се заменуваат со нови обрасци 

кои се составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 02-9923/1 Управен одбор 

1 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 



 Стр. 54 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 



11 јуни 2015  Бр. 96 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 



11 јуни 2015  Бр. 96 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 



11 јуни 2015  Бр. 96 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 96                                                                               11 јуни 2015 
 

Врз основа на член 9 став 4 и  член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ број 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 и 61/2015), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕTO  

НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здрав-

ствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015 и 64/2015), во членот 107 по 

ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 и 7 кои гласат: 

„Осигурените лица правата на надоместок на средства за користени здравствени услуги од задолжително 

здравствено осигурување утврдени со овој правилник,  можат да ги остварат и преку веб порталот на Фондот, 

освен правото на надоместок на средства за лекови/ медицински потрошен материјал/вградени матери-

јали/ортопедски и други помагала набавени од странство, по електронски пат или од страна на  друго лице. 

Барањето за остварување на правото на  надоместок на средства за користени здравствени услуги од задол-

жително здравствено осигурување наведени во став 4 на овој член,  осигуреното лице  може да го поднесе во 

електронска форма заедно со потребната документација, преку веб порталот  на Фондот. 

Осигуреното лице по барање на Фондот ќе ја достави на увид оригиналната документација со цел правилно 

утврдување на фактичката состојба и проверка на веродостојноста на приложената документација преку веб 

порталот на Фондот . 

Со примената на  овие  услуги преку веб порталот на Фондот не се  исклучува можноста за обезбедување на 

истите и  на постојаниот начин во подрачните служби на Фондот.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство“. 

 

      Бр. 02-9923/2                                Управен одбор 

  1 јуни 2015 година                                 Претседател, 

          Скопје                                      Ангел Митевски, с.р. 

 

3020. 
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