
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

4172. Одлука за изземање од стопанису-

вање на недвижни ствари од Акци-

онерското друштво за стопанисува-

ње со деловен простор во државна 

сопственост - Скопје.......................... 5 

4173. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за изменување на Одлу-

ката за утврдување на продажни це-

ни за продажба на станови, деловен 

простор и паркинг места во подзе-

мен паркинг во објект 3.2, Ламела 

А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, 

Ламела Г и подземен паркинг П1- 

Комплекс источна индустриска зо-

на во Скопје........................................ 5 

4174. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижна ствар 

во корист на Република Македонија 

во  Катастарот на недвижности........ 5 

  Стр. 

4175. Одлука за одобрување на Годиш-

ната сметка и финансиските извеш-

таи за период од 1.1.2017 година до 

31.12.2017 година на Акционерско-

то друштво за изградба и стопани-

сување со станбен простор и со де-

ловен простор од значење за Репуб-

ликата - Скопје................................... 6 

4176. Одлука за одобрување на Годиш-

ниот извештај за работата на Акци-

онерското друштво за изградба и 

стопанисување со станбен простор 

и со деловен простор од значење за 

Републиката – Скопје за 2017 го-

дина..................................................... 6 

4177. Одлука за одобрување на работе-

њето на членот на Одборот на ди-

ректори на Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – 

Скопје за 2017 година........................ 6 

Број 229 14 декември 2018, петок година LXXIV 



 Стр. 2 - Бр. 229                                                                                  14 декември 2018 
 

  Стр. 

4178. Одлука за одобрување на работе-

њето на членот на Одборот на ди-

ректори на Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – 

Скопје за 2017 година........................ 7 

4179. Одлука за одобрување на работе-

њето на членот на Одборот на ди-

ректори на Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – 

Скопје за 2017 година........................ 7 

4180. Одлука за одобрување на работе-

њето на членот на Одборот на ди-

ректори на Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – 

Скопје за 2017 година........................ 7 

4181. Одлука за одобрување на работе-

њето на членот на Одборот на ди-

ректори на Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – 

Скопје за 2017 година........................ 8 

4182. Одлука за одобрување на  Годиш-

ната сметка и Финансискиот из-

вештај за работењето на Акционер-

ското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопстве-

ност, Скопје за 2017 година со Из-

вештајот од Независниот ревизор.... 8 

4183. Одлука за одобрување на  Годиш-

ниот извештај за работата на Акци-

онерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани 

на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за 2017 година...... 8 

4184. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 9 

4185. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 9 

  Стр. 

4186. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 9 

4187. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 10 

4188. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 10 

4189. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 10 

4190. Одлука за  одобрување на работе-

њето на член на Управен  одбор на 

Акционерското друштво за произ-

водство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 10 

4191. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 11 

4192. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 11 

4193. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 11 



14 декември 2018  Бр. 229 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 

4194. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 12 

4195. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 12 

4196. Одлука за  одобрување  на работе-

њето на член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за про-

изводство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 12 

4197. Одлука за давање согласност на 

Годишната сметка на Јавното прет-

пријатие Македонска радиодифузи-

ја – Скопје за 2017 година................. 13 

4198. Одлука за давање согласност на 

Извештајот за работењето на Јавно-

то претпријатие Македонска радио-

дифузија – Скопје во период од 

1.1.2017  до 31.12.2017 година.......... 13 

4199. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за распоредување  на ви-

шокот на средства остварени од ра-

ботењето  на Јавното претпријатие 

Македонска радиодифузија – Скоп-

је во 2017 година................................ 13 

4200. Одлука за одобрување на  Консо-

лидираната годишна сметка и Кон-

солидираните финансиски извеш-

таи на Акционерското друштво за 

производство на електрична енер-

гија, Електрани на Македонија,во 

државна сопственост, Скопје, за 

2017 година......................................... 14 

4201. Одлука за престанување на важе-

њето на Одлуката за престанок и за 

давање на времено користење на 

недвижна ствар на Министерството 

за земјоделство, шумарство и во-

достопанство – Управа за хидроме-

теоролошки работи............................ 14 

  Стр. 

4202. Одлука за избор на овластен реви-

зор за ревизија на Годишните фи-

нансиски извештаи за 2018 година 

на Акционерското друштво за при-

редување игри на среќа Државна 

лотарија на Македонија Скопје........ 14 

4203. Одлука за изменување на Одлуката 

за намалување на цената на стано-

вите во општествена сопственост.... 15 

4204. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изменување и допол-

нување на Среднорочната програма 

за работа на Фонд за иновации и 

технолошки развој за финансиска 

поддршка на микро, мали и средни 

претпријатија за период 2018-2020 

година.................................................. 15 

4205. Одлука за продажба на недвижни 

ствари во Прилеп............................... 15 

4206. Одлука за утврдување на работите 

од премерот во функција за запи-

шување на недвижност сопственост 

на Република Македонија................. 16 

4207. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Јавната установа Нацио-

нален парк Пелистер, Битола............ 16 

4208. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Јавната установа Нацио-

нален парк Маврово, Маврови 

Анови.................................................. 17 

4209. Одлука за престанување на важе-

њето на Одлуката за престанок и за 

давање на трајно користење на 

движна ствар на Здружението Нур-

качки центар „Амфора“ - Охрид...... 17 

4210. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на недвижни 

ствари на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална рабо-

та на Град Скопје............................... 18 

4211. Одлука за доделување на средства 

за реализирање на студиските прог-

рами за 2018 година на Факултетот 

за Исламски науки - Скопје.............. 18 

4212. Одлука за доделување на средства 

за реализирање на студиските прог-

рами за 2018 година на Православ-

ниот Богословски факултет „Св. 

Климент Охридски“ - Скопје прид-

ружна членка на Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје..... 19 



 Стр. 4 - Бр. 229                                                                                  14 декември 2018 
 

  Стр. 

4213. Одлука за дополнување на Одлука-

та за утврдување на стратешките 

приоритети на Владата на Републи-

ка Македонија во 2019 година.......... 19 

4214. Одлука за распределба на средства 

од Буџетот на Република Македо-

нија за 2018 година за поддршка на 

имплементацијата на Декадата и 

Стратегијата за Ромите...................... 19 

4215. Одлука за запишување  на  правото 

на сопственост на недвижна ствар 

во корист на Република Македонија 

во Катастарот на недвижности......... 20 

4216. Одлука за запишување  на  правото 

на сопственост на недвижна ствар 

во корист на Република Македонија 

во Катастарот на недвижности......... 21 

4217. Одлука за отстапување на нафтени 

деривати од задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати на 

Државниот студентски дом „Кочо 

Рацин“ – Битола................................. 21 

4218. Одлука за давање на согласност на 

Јавен оглас  за давање во закуп на 

земјоделско земјиште во државна 

сопственост за површини над 3 хек-

тари по пат на електронско јавно 

наддавање........................................... 21 

4219. Одлука за давање согласност на 

Решението за давање на одобрение 

за одгледување на канабис за ме-

дицински цели на Друштво за про-

изводство и трговија Бул – Билдинг 

ДООЕЛ Пробиштип.......................... 22 

4220. Одлука за изменување на Одлуката 

за ослободување од обврска за ко-

ристење на интегриран автоматски 

систем за управување на вршители-

те на авто - такси превоз на пат-

ници..................................................... 22 

4221. Одлука за утврдување на дополни-

телна помош за исплата на загуби 

предизвикани од природни непогоди 

и неповолни климатски настани.......... 22 

4222. Решение за давање согласност на 

Одлуката за именување директор 

на Фондот на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македо-

нија...................................................... 22 

4223. Програма за изменување на Прог-

рамата за задолжително здравстве-

но осигурување на државјаните на 

Република Македонија кои не се за-

должително здравствено осигурани 

за 2018 година.................................... 23 

  Стр. 

4224. Програма за изменување и допол-

нување  на Програмата за работи од 

областа на хидрометеоролошката 

дејност во 2018 година...................... 23 

4225. Програма за изменување на Прог-

рамата за превентивни мерки за 

спречување на туберкулозата кај 

населението во Република Македо-

нија за 2018 година............................ 24 

4226. Програма за изменување на Прог-

рамата за партиципација при корис-

тењето на здравствена заштита на 

одделни заболувања на граѓаните и 

здравствена заштита на родилките 

и доенчињата во Република Маке-

донија за 2018 година........................ 28 

4227. Програма за изменување на Прог-

рамата за лекување на ретки болес-

ти во Република Македонија за 

2018 година......................................... 28 

4228. Програма за изменување на Прог-

рамата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал и за кофинанси-

рање на специјализација, односно 

супспецијализација на здравствени-

те работници и здравствените сора-

ботници вработени во приватни 

здравствени установи, други прав-

ни лица и невработени за 2018 го-

дина..................................................... 29 

4229. Програма за изменување на Прог-

рамата за организирање и унапре-

дување на крводарителството во 

Република Македонија за 2018 го-

дина..................................................... 29 

4230. Програма за изменување на Прог-

рамата за заштита на населението 

од ХИВ инфекција во Република 

Македонија за 2018 година............... 29 

4231. Програма за изменување  и допол-

нување на Програмата за финансис-

ка поддршка во земјоделството за 

2018 година......................................... 32 

4232. Програма за изменување на Прог-

рамата за активна здравствена заш-

тита на мајките и децата во Репуб-

лика Македонија за 2018 година...... 32 

4233. Програма за изменување и допол-

нување на Годишната програма за 

финансирање на железничката ин-

фраструктура за 2018 година............ 32 

4234. Упатство за начинот на постапува-

ње при трансфер и транспорт на би-

олошки материјали, како и начинот 

на пакување и обележување на био-

лошки материјали.............................. 33 

4235. Правилник за формата и содржи-

ната на општиот акт........................... 35 

 Огласен дел....................................... 1-92  



14 декември 2018  Бр. 229 - Стр. 5 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4172. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република  Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН  ПРОС-

ТОР  ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ –  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се изземаат од стопанисување од 

Акционерското друштво за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост – Скопје, недвижни 

ствари кои се наоѓаат во с.Василево бб, на КП бр.2343, 
КО Василево, запишани во Имотен лист бр.541, соп-
ственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда - деловна зграда вон 
стопанство, влез 01, кат 01, со внатрешна површина 82 
м2, 

- зграда 1, намена на зграда - деловна зграда вон  
стопанство, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина 82 

м2 и  
- зграда 1, намена на зграда – помошни простории, 

влез 01, кат ПО, со внатрешна површина 80 м2. 
 

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

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

 
Бр. 44-7832/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

4173. 
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СТАНОВИ, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И ПАРКИНГ 

МЕСТА ВО ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ВО ОБЈЕКТ 

3.2, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, ЛАМЕ-

ЛА Б1, ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ П1- 

КОМПЛЕКС  ИСТОЧНА   ИНДУСТРИСКА  ЗОНА  

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката за утврдување на продажни 

цени за продажба на станови, деловен простор и пар-

кинг места во подземен паркинг во објектот 3.2, Ламе-

ла А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Б1, Ламела Г и под-

земен паркинг П1- Комплекс источна индустриска зона 

во Скопје бр.02-13587/7-5 од 28.11.2018 година, доне-

сена од Одборот на директори на Акционерското 

друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење за Републиката - 

Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-7992/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4174. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО   КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа  на КП.бр.4421  КО 

Герман м.в. „Плавило“ и тоа:   

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 

1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внат-

решна површина од 20 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8763/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4175. 

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

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 

1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА НА АКЦИ-

ОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА  

- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

финансиските извештаи за период од 1.1.2017 година 

до 31.12.2017 година на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-

вен простор од значење за Републиката – Скопје, реви-

дирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука                    

бр.02-2828/3-2 од 6.3.2018 година на Одборот на дирек-

тори на Акционерското друштво. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4176. 

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

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ОД  ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА  

2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со деловен простор 

од значење за Републиката – Скопје за 2017 година, 

усвоен со Одлука бр.02-7926/15 од 28.6.2018 година на 

Одборот на директори на Акционерското друштво. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/2 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4177. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-

НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН  ПРОСТОР  ОД  ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА  

– СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Одборот на директори на Акционерското друштво 

за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката – Скопје, 

за период од 3.8.2017 година до 31.12.2017 година и 

тоа: 

- Кристијан Трајковски – Извршен член на Одбор 

на директори. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/4 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4178. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-

НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН  ПРОСТОР  ОД ЗНАЧЕЊЕ  ЗА РЕПУБЛИКАТА  

– СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Одборот на директори на Акционерското друштво 

за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 

период од 3.8.2017 година до 31.12.2017 година и тоа: 

- Џеват Исени – Претседател на Одбор на дирек-

тори. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/5 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4179. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР  ОД  ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА  

– СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на  членот 

на Одборот на директори на Акционерското друштво 

за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 

период од 3.8.2017 година до 31.12.2017 година и тоа: 

- Силвана Јовчевска – независен неизвршен член на 

Одбор на директори. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/6 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4180. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-

НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН  ПРОСТОР  ОД  ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА  

– СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на  членот 

на Одборот на директори на Акционерското друштво 

за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 

период од 3.8.2017 година до 26.9.2017 година и тоа: 

- Дејан Арсовски – неизвршен член на Одбор на ди-

ректори. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/7 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4181. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Македонија, во својство на Соб-

рание на Акционерското друштво за изградба и стопа-

нисување со станбен простор и со деловен простор од 

значење за Републиката – Скопје, на седницата, одржа-

на на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-

НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

– СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работењето на  членот 

на Одборот на директори на Акционерското друштво 

за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката – Скопје, 

за период од 26.9.2017 година до 31.12.2017 година и 

тоа: 

- Александар Цуцулоски –неизвршен член на Од-

бор на директори. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9104/8 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4182. 

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

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  ГОДИШНАТА СМЕТКА И 

ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ-

ТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА СО 

ИЗВЕШТАЈОТ  ОД  НЕЗАВИСНИОТ  РЕВИЗОР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

Финансискиот извештај за работењето на Акционер-

ското друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во државна сопственост, 

Скопје за 2017 година со Извештајот од Независниот 

ревизор за 2017 година, усвоени од Управниот одбор 

на ова акционерско друштво со Одлука УО бр.02-

1120/25/1 од 28.2.2018 година, Одлука УО бр.02-

1120/25/2 од 28.2.2018 година и Одлука УО бр.02-

3390/42/2 од 25.6.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4183. 

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

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/-

14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 12-

0/18), Владата на Република Македонија, во својство на 

Собрание на Акционерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 

11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА  ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 2017 година, усвоен 

од Управниот одбор на ова акционерско друштво со 

Одлука УО бр.02-3145/41/2 од 11.6.2018 година, на 

седницата, одржана на 11.6.2018 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/2 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4184. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕ-

РГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На д-р Драган Миновски, претседател на Управен 

одбор  се  одобрува работењето како член на Управни-

от одбор на Акционерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/3 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4185. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Фатмир Лимани, член на Управен одбор се 

одобрува работењето како член на Управниот одбор на 

Акционерското друштво за производство на електрич-

на енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 1.1.2017 до 31.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/4 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4186. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Ѓорѓи Михаилов, член  на Управен одбор  се  

одобрува работењето како член на Управниот одбор на 

Акционерското друштво за производство на електрич-

на енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 31.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/5 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4187. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТ-

ВО  ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Добрила Стефаноска, член  на Управен одбор  

се  одобрува работењето како член на Управниот одбор 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 

31.12.2017 година. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/6 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4188. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 

64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 

УПРАВЕН ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕ-

РГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ,  СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Благојче Трповски, член  на Управен одбор се 

одобрува работењето како член на Управниот одбор на 

Акционерското друштво за производство на електрич-

на енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 31.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9288/7 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4189. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН  ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

На Марјанчо Николов, член на Управен одбор  се  

одобрува работењето како член на Управниот одбор на 

Акционерското друштво за производство на електрич-

на енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 31.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/8 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4190. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН  ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2017  

ГОДИНА 

 

Член 1 

На Иван Трпески, член на Управен одбор  се  одоб-

рува работењето како член на Управниот одбор на Ак-

ционерското друштво за производство на електрична 

енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје, за период од 5.8.2017 до 31.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/9 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4191. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На м-р Верица Узунова, претседател на Надзорен 

одбор  се одобрува работењето како член на Надзорни-

от одбор на Акционерското друштво за производство 

на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/10 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4192. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Ѓоко Ташев,  член на Надзорен одбор  се одоб-

рува работењето како член на Надзорниот одбор на Ак-

ционерското друштво за производство на електрична 

енергија, Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје за период од 3.8.2017 до 12.12.2017 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/11 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4193. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На д-р Златко Петрески, член на Надзорен одбор  се 

одобрува работењето како член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/12 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4194. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На д-р Сашо Додовски, член на Надзорен одбор  се 

одобрува работењето како член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/13 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4195. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На Љубчо Кижевски,  член на Надзорен одбор  се 

одобрува работењето како член на Надзорниот одбор 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје за период од 3.8.2017 до 

31.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/14 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4196. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

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

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

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

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

на Собрание на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 

на 11.12.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ  НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКО-

ТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА, ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

На д-р Садудин Ибраими, (независен) член на Над-

зорен одбор се одобрува работењето како член на Над-

зорниот одбор на Акционерското друштво за производ-

ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 

во државна сопственост, Скопје за период од 22.8.2017 

до 31.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.   

 

Бр. 44- 9288/15 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4197. 

Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 

98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕ-

ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2017 

ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на Јавното претпријатие Македонска радиоди-

фузија - Скопје за 2017 година бр. 02-107/3 oд 

15.3.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова 

јавно претпријатие, на седницата, одржана на 14.3.2018 

година.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9289/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4198. 

Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 

98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ  

ВО ПЕРИОД ОД 1.1.2017  ДО 31.12.2017 ГОДИНА 

 

1. Со оваа oдлука се дава согласност на Извештајот 

за работењето на Јавното претпријатие Македонска ра-

диодифузија - Скопје во период од 1.1.2017 до 

31.12.2017 година бр. 02-427/3 oд 31.7.2018 година, 

усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие 

на седницата одржана на 31.7.2018 година.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9289/2 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4199. 

Врз основа на член 11 алинеја 4 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 

98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ  НА ВИШОКОТ НА  СРЕДСТВА 

ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО  НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

– СКОПЈЕ ВО 2017 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

распоредување на вишокот  на средства остварени од 

работењето на Јавното претпријатие Македонска ради-

одифузија - Скопје во 2017 година бр. 02-951/3 oд 

3.12.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова 

јавно претпријатие на седницата одржана на 3.12.2018 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9289/3 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4200. 

Врз основа на член 506 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 

70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 

88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Влада-

та на Република Македонија, во својство на Собрание 

на Акционерското друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје, на седницата одржана на 

11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГО-

ДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИ-

НАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА,   ВО  

ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ,  СКОПЈЕ, ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука  се одобрува Консолидираната го-

дишна сметка и консолидираните финансиски извеш-

таи на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 2017 година, усвоени 

од Управниот одбор на ова акционерско друштво со 

Одлука УО бр.02-1680/28/6 од 28.3.2018 година и УО 

бр.02-3390/42/3 од 25.6.2018 година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 44-9309/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4201. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕ-

МЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУ-

МАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО – УПРАВА ЗА  

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на времено користење на нед-

вижна ствар на Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство – Управа за хидрометеоро-

лошки работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 30/10). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9876/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4202. 

Врз основа на член 383, став (1), точка 8) и член 

479, став (2) од Законот за трговските друштва („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 

120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 

30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Ма-

кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 

друштво за приредување игри на среќа Државна лота-

рија на Македонија Скопје, на седницата одржана на 

11.12.2018година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 

НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

ЗА 2018 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА  

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

годишните финансиски извештаи за 2018 година на 

Акционерското друштво за приредување игри на среќа 

Државна лотарија на Македонија Скопје, се избира 

Друштвото за ревизија, процена и финансиски консал-
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тинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, врз основа на  спроведена 

постапка за јавна набавка бр.02-22/2018 со прибирање 

на понуди со електронска аукција за вршење на финан-

сиска ревизија на годишните финансиски извештаи за 

2018година согласно Одлуката за избор на најповолна 

понуда за јавна набавка бр.02-4191/3 од 30.10.2018 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10031/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4203. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост („Службен 

весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 

36/90 и „Службен весник на Република Македонија“  

бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 

27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 

18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 

68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 

51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 

112/05, 7/07, 19/08, 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13, 

183/13, 15/15, 227/15, 30/17 и 28/18) во член 4 зборови-

те „31 декември 2018 година“ се заменуваат со зборо-

вите „31 декември 2019 година“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10212/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

4204. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 

190/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕД-

НОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНД 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО, МАЛИ 

И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА  ЗА  ПЕРИОД  2018- 

2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

изменување и дополнување на Среднорочната програ-

ма за работа на Фонд за иновации и технолошки развој 

за финансиска поддршка на микро, мали и средни 

претпријатија за период 2018-2020 година бр.01-

1002/9, донесена од Управниот oдбор на Фондот за 

иновации и технолошки развој, на седницата, одржана 

на 6.12.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10253/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4205. 

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО 

ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари во 

Прилеп, сопственост на Република Македонија – ко-

рисник Министерство за финансии, кои се наоѓаат на 

КП.бр.6810 на ул. „Мукос“ бр.47,  запишани во Имотен 

лист бр.8362 за КО Прилеп, и тоа:  
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- зграда 1, намена на зграда стан во семејна зграда, 

влез 1, кат 01, број 2, со површина од 60 м2, 

- зграда 1, намена на зграда стан во семејна зграда, 

влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 60 м2, 

- зграда 1, намена на зграда помошни простории, 

влез 1, кат ХС, со површина од 5 м2 и 

- зграда 2, намена на зграда помошни згради, влез 1, 

кат ПР, со површина од 20 м2. 

  

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно-правни работи, со процене-

та вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења број СВ V 134/18 од 3.10.2018 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-

вижните ствари во износ од 2.614.980,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 2.614.980,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10276/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4206. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ  ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 

на Република Македонија и тоа премер на објект кој се 

наоѓа на ул. Светозар Марковиќ, КП бр. 2943 КО Стру-

мица. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10279/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4207. 

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, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, 

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната установа 

Национален парк Пелистер, Битола. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-

торот на Јавната установа Национален парк Пелистер, 

Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10373/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4208. 

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, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

УСТАНОВА  НАЦИОНАЛЕН  ПАРК  МАВРОВО,  

МАВРОВИ АНОВИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната установа 

Национален Парк Маврово, Маврови Анови. 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-

торот на Јавната установа Национален Парк Маврово, 

Маврови Анови со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10375/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4209. 

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, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-

НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУ-

ЖЕНИЕТО   НУРКАЧКИ   ЦЕНТАР  „АМФОРА“ –  

ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движна 

ствар на Здружението Нуркачки центар „Амфора“ – 

Охрид („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.158/18). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10380/1 Претседател на Владата 

 11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4210. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 го-

дина,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА-

ТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за труд и социјална политика му престанува 

користењето на недвижните ствари - објекти кои се на-

оѓаат на ул.Климент Охридски бр.15 во Скопје, КП бр. 

10074/1, KO Центар 1, запишани во Имотен лист број 

96347, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Б4,влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заед-

нички дел од зграда ДП, со  површина од 134 м2; 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Б4,влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднич-

ки дел од зграда ДП, со  површина од 240 м2; 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Б4,влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднич-

ки дел од зграда ПП, со  површина од 7 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа на 

Град Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

труд и социјална политика и Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална работа на Град Скопје во 

рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10474/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4211. 

Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-

ните установи на верските заедници („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРА-

ЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИ-

НА  НА  ФАКУЛТЕТОТ  ЗА   ИСЛАМСКИ  НАУКИ  –  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - 

Скопје му се доделуваат вкупно 1.000.000 денари од 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раз-

дел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-

ките програми за 2018 година кои не можат да се обез-

бедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки - 

Скопје. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10582/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4212. 

Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-

ните установи на верските заедници („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-

РАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 

ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВ-

СКИ  ФАКУЛТЕТ  „СВ.КЛИМЕНТ   ОХРИДСКИ“ - 

СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ  

„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Православниот Богословски фа-

култет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна 

членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје му се доделуваат вкупно 1.500.000 денари од 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раз-

дел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-

ките програми за 2018 година кои не можат да се обез-

бедат во буџетот на Православниот Богословски фа-

култет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна 

членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10582/2 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4213. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 

4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 

167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на 

Владата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 

64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 

105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 

144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 

166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 

62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2019  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на стратешките приори-

тети на Владата на Република Македонија во 2019 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

84/18), во член 1 став 1 по алинејата 7 се додава нова 

алинеја 8, која гласи:  

,,-намалување на аерозагадувањето.". 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10655/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4214. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИ-

НА ЗА ПОДДРШКА  НА  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА  

НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши распределба на 

3.000.000,00 денари од планираните средства во Буџе-

тот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 

19101 – Министерство за локална самоуправа, Програ-

ма 4 - Активности поврзани со децентрализација. Под-

програма 40 - Активности поврзани со децентрализа-

ција, Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери на-

менети за Поддршка на имплементацијата на Декадата 

и Стратегијата за Ромите.                             
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Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се распределу-

ваат за финансиска поддршка за реализација на актив-

ностите на општините кои имаат донесени Локални ак-

циски планови за подобрување на состојбата на Ромите 

и тоа: Општина Шуто Оризари, Општина Прилеп, Оп-

штина Куманово, Општина Чаир, Општина Битола, 

Општина Тетово, Општина Штип, Општина Кочани, 

Општина Виница, Општина Делчево, Општина Берово 

и Општина Пехчево. 

 

Член 3 

Вкупните средства се распределуваат во еднаков 

дел од по 170.000,00 денари за секоја општина наведе-

на во член 2 од оваа одлука, а останатиот дел во износ 

од 960.000,00 денари се распределува по број на Роми-

те по општини утврден на последниот Попис на насе-

лението во Република Македонија од 2002 гoдина пом-

ножено со 25,97 денари. 

 

Член 4 

Се задолжува Министерството за локална самоуп-

рава средствата од член 1 од оваа одлука согласно член 

2 и член 3 од оваа одлука да ги префрли на посебна на-

менска сметка и тоа : 

 

1.Општина Шуто Оризари        516.545,10 денари 

2.Општина Прилеп                     285.142,74 денари 

3.Општина Куманово               280.545,34 денари,  

4.Општина Чаир                         250.077,84 денари 

5.Општина Битола                    237.870,06 денари,  

6.Општина Тетово                    231.220,71 денари,  

7.Општина Штип                     227.012,93  денари,  

8.Општина Кочани                   220.675,27 денари,  

9. Oпштина Виница                  201.948,02 денари,  

10.Oпштина Делчево                186.909,07 денари,  

11.Oпштина Берово                  181.922,06 денари,  

12.Општина Пехчево                 180.129,86 денари. 

 

Член 5 

Министерство за локална самоуправа со општините 

од член 2 од оваа одлука склучува договор за средства 

за финансиска поддршка за реализација на активности-

те на општините кои имаат донесени Локални акциски 

планови за подобрување на состојбата на Ромите  во 

Република Македонија. 

 

Член 6 

Општините доставуваат извештај за наменското ко-

ристење на средствата до  Министерство за локална са-

моуправа и Кабинетот на министерот без ресор, задол-

жен за имплементација на Националната стратегија за 

подобрување на состојбата на Ромите во Република 

Македонија, најдоцна до 31 декември 2019 година. 

Општините распределените средства може да ги ис-

користат само за намената предвидена во член 2 од 

оваа одлука, во спротивно општините треба да ги вра-

тат и уплатат средствата во Буџетот на Република Ма-

кедонија.   

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44- 10712/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4215. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на  11.12.2018 година,  до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар -  инфраструктурен објект-надземен 

вод за пренос на електрична енергија висок напон 110 

kV ДВ ТС Овче Поле - ТС Штип, Префикс ЕИЕВ1, 

идентификатор 105/2, од место викано Андонова бавча 

до место викано Герен, со должина од 17781,85м, во 

корист на Република Македонија во Катастарот на нед-

вижности.   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44- 10861/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4216. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11.12.2018 година,  до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОП-

СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 

НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар -  инфраструктурен објект-надземен 

вод за пренос на електрична енергија висок напон 110 

kV ДВ ТС Штип-ТС Пробиштип, Префикс ЕИЕВ1, 

идентификатор 116, од место викано Герен до место 

викано Град, со должина од 25113,52м, во корист на 

Република Македонија во Катастарот на недвижности.   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10863/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4217. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 

84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана нa 11.12.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-

ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  

ДОМ „КОЧО РАЦИН“ – БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на Државниот студентски дом „Ко-

чо Рацин“ - Битола од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест, 

40.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ – 1, потребно за 

обезбедување на греење и непречено работење на 

Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола.  

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-

те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука паѓаат на 

товар на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - 

Битола. 

 

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 со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-10864/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4218. 

Врз основа на член 21-а став 1 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, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС  

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИ-

НИ  НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО  

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-

тронско јавно наддавање бр.12/18 со архивски бр.17-

6636/6 од 6.12.2018 година распишан од министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 



 Стр. 22 - Бр. 229                                                                                  14 декември 2018 
 

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

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

 
Бр. 44-10887/1 Заменик на претседателот 

11 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

4219. 
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 11.12.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА  

БУЛ – БИЛДИНГ ДООЕЛ ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштво за производство и трго-
вија Бул – Билдинг ДООЕЛ Пробиштип, со број 19-
724/5 од 11.12.2018 година. 

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

 
Бр. 44-10946/1 Заменик на претседателот 

11 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

4220. 
Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регис-

трирање на готовински плаќања („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 6/12, 79/13, 188/13, 
115/14, 129/15, 154/15, 23/16 и 11/18), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИН-
ТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО - ТАКСИ  

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за ослободување од обврска за корис-

тење на интегриран автоматски систем за управување 
на вршителите на авто-такси превоз на патници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 
208/15, 202/16, 81/17, 193/17 и 121/18) во членот 2 збо-
ровите: „31 декември 2018 година“ се заменуваат со 
зборовите: „30 јуни 2019 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-10972/1 Заменик на претседателот 

11 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

4221. 
Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за зем-

јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 го-
дина, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПО-
МОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКА-
НИ ОД  ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ 

КЛИМАТСКИ НАСТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за 

исплата на загуби предизвикани од природни непогоди 
и неповолни климатски настани на лица кои не се ко-
рисници на средства согласно член 14 од Законот за 
земјоделство и рурален развој.   

 
Член 2 

Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука 
се исплаќа во висина од 20% од утврдената загуба на 
приходи од продажба на земјоделски растенија и жи-
вотни на земјоделски имот и штети на стакленици и 
пластеници. 

Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува сог-
ласно Уредбата за начинот на утврдување на неповол-
ниот климатски настан, настанатата штета, пресметува-
њето на загубата на приходот, пресметката на штетата, 
постапката за исплатата на помошта. 

 
Член 3 

Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука 
се исплаќа согласно мерка  8-б предвидена во Програ-
мата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2018 година. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-10672/2 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4222. 

Врз основа на член 159 став 4 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 
217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18 и 220/18), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.12.2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И  ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја бр.02-5336/1 од 29 ноември 2018 година, со која за 
директор на Фондот е именуван Шаип Зенељи. 

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

 
Бр. 44-10685/1 Претседател на Владата 

12 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4223. 

Врз основа на член 16 став (2) и став (3) од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 

192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОИ  НЕ  СЕ   ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРАНИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за задолжително здравствено оси-

гурување на државјаните на Република Македонија кои 

не се задолжително здравствено осигурани за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

17/18) во точката 5 износот „2.792.000.000,00“ се заме-

нува со износот „3.212.000.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10413/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4224. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидро-

метеоролошка дејност („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

11.12.2018 година, донесе         

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРО-

МЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2018 ГОДИНА 

 

I 

Во  Програмата за работи од областа на хидромете-

оролошката дејност во 2018 година  („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 17/2018) во Делот I во 

воведната реченица, во заградата по бројот 196/17, се 

додаваат зборовите „и 207/18“, а износот 

„98.909.000,00“, се заменува со износот 

„100.768.000,00“.   

Во табелата во точка 1  износот  „88.362.000,00“, се 

заменува со износот „90.155.000,00“. 

Во  точката 2 износот „3.776.000,00“, се заменува со 

износот „3.736.000,00“. 

Во  точката 3 износот „3.750.000,00“, се  заменува 

со износот „3.840.000,00“. 

Во точката 4 износот „1.381.000,00“, се заменува со 

износот „1.397.000,00“. 

Во вкупно износот „98.909.000,00“, се заменува со 

износот „100.768.000,00“.   

 

II 

Во делот II во воведната реченица износот 

„88.362.000,00“, се заменува со износот 

„90.155.000,00“. 

 

Во табелата во точка 1  износот „88.362.000,00“, се 

заменува со износот „90.155.000,00“. 

 

III 

Во делот III во воведната реченица износот 

„3.776.000,00“, се заменува со износот „3.736.000,00“. 

Во табелата во точка 1 износот „2.000.000,00“, се 

заменува со износот „1.960.000,00“. 

Во точката 2 износот „886.000,00“, се заменува со 

износот „693.000,00“. 

Во точката 3 износот „370.000,00“, се заменува со 

износот „543.000,00“. 

 

IV 

Во делот IV во воведната реченица износот 

„3.750.000,00“, се заменува со износот „3.840.000,00“. 

Во табелата во точка 2 износот „510.000,00“, се за-

менува со износот „600.000,00“. 

 

V 

Во делот V во воведната реченица износот 

„1.381.000,00“, се заменува со износот „1.397.000,00“. 

Во табелата во точка 1 износот „220.000,00“, се за-

менува со износот „176.000,00“. 

Во  точката 2 износот „150.000,00“, се  заменува со 

износот „120.000,00“. 

Во  точката 3 износот „550.000,00“, се заменува со 

износот „484.000,00“. 

Во точката 4 износот „461.000,00“, се заменува со 

износот „617.000,00“. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10444/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4225. 

Врз основа на член 16 став (2) и став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 

17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУ-

ЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Ма-

кедонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18 и 168/18)  во главата „IV. ЦЕ-

ЛИ НА ПРОГРАМАТА“, точката 5 се брише.  

Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, стануваат точки 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. 

Точка 28 се брише. 

Точките  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 стануваат точки 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. 

Точките 36, 37, 38, 39 и 40 се бришат. 
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Во главата „VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ“ , ставот 5 се менува и гласи: 

 

„Извор на средства за реализирање на планираните активности во оваа програма е Буџетот на Република 

Македонија, во висина од 34.496.000,00 денари, од кои 6.000.000,00 денари од основен буџет, 10.000.000,00 

денари од сопствени средства на Министерство за здравство и 18.496.000,00 денари од Буџет од донации.“. 

  

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

лика Македонија“. 

 

     Бр. 44-10458/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

           Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4226. 

Врз основа на член 16 став (2) и (3) од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 
18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 
53/11, ,26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 
150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 
142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАР-
ТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБО-
ЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за партиципација при користење-

то на здравствена заштита на одделни заболувања на 
граѓаните и здравствена заштита на родилките и доен-
чињата во Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/18), во делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ 

- во точката, 1. „За здравствена заштита на родил-
ките и доенчиња до 1-на  годишна    возраст потребни 
се средства за“ табелата се заменува со нова табела, ко-
ја гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По точката 9 „За прегледи во служби за спортска 

медицина од точка 9 од оваа програма потребни се 
средства за“ ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„Вкупно за точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 потребни се 
100.000.000,00 денари, и тоа износот: 35.000.000,00 де-
нари од основниот буџет и 65.000.000,00 денари од Бу-
џетот на самофинансирачки активности. 

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 
програма се 100.000.000,00 денари за партиципација на 
осигурените лица во врска со лекување на одделни за-
болувања, породувањата и здравствената заштита на 
доенчињата. 

Ставот 4 се менува и гласи: „Во оваа програма 
предвидени се средства за неизмирени обврски од 2016 
и 2017 година, средства кои ќе се измират согласно 
обезбедените средства за реализација на Програмата.“ 

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

 
Бр. 44-10577/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4227. 

Врз основа на член 16 став (2) и став (3) од Законот 
за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-
несе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУ-
ВАЊЕ  НА  РЕТКИ  БОЛЕСТИ  ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за лекување на ретки болести во 

Република Македонија за 2018 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.17/18), во делот 2. 
„ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА”, во ставот 
1 износот „224.000.000,00“ се заменува со износот 
„288.353.000,00“. 
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Во делот 3 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ 

износот „224.000.000,00“ се заменува со износот 

„288.353.000,00“, износот „50.000.000,00“ се заменува 

со износот „67.760.000,00“, а износот „174.000.000.00“ 

се заменува со износот „220.593.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10584/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4228. 

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“             

бр. 196/17 и 207/18) и член 150-г став (1) од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

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

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-

ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗА-

ЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТ-

НИ  ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ,  ДРУГИ ПРАВНИ  

ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал и за кофинансирање на специјали-

зација, односно супспецијализација на здравствените 

работници и здравствените соработници вработени во 

приватни здравствени установи, други правни лица и 

невработени за 2018 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.17/18, 48/18 и 202/18), во де-

лот „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ста-

вот 3, износот „38.500.000,00“ се заменува со износот 

„31.700.000,00“, износот „19.100.000,00“ се заменува со 

износот „14.600.000,00“, а износот „19.400.000,00“ се 

заменува со износот „17.100.000,00“ . 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 44-10587/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

4229. 

Врз основа  на член 16 став (1) алинеја 7 и став (3) 

од Законот за здравствената заштита („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14,  43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 154/15, 

192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, до-

несе       

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИ-
ТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2018 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за организирање и унапредување 

на крводарителството во Република Македонија за 
2018 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/18) во делот „II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИС-
КИ СРЕДСТВА“ во  точката „1.1.1.Организирање и 
подготвување на крводарителски акции“, табелата се 
заменува со нова табела, која гласи: 

 „ 
 

За планирани 56.449 крводару-
вања на ООЦК  

100,00 
ден 

5.644.900,00  

Вкупно:  5.644.900,00 

 
 “ 

Во точката  „1.3. Средства за надоместок за парти-
ципација“ износот  „8.408.500,00“ се заменува со изно-
сот „13.263.600.00”, а табелите се менуваат и гласат: 

„ 
Партиципација за крводарители по приложени  
пресметки 

13.263.600,00 

“ 
„ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во делот „IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА“ во вториот и во петтиот ред износот 
„15.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“, 
а износот „10.000.000,00“  се заменува со износот 
„15.000.000,00”. 

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

 
Бр. 44- 10610/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4230. 

Врз основа на член 16 став 2 и став 3 од¬ Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.12.2018 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИ-
ТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
          
1. Во Програмата за заштита на населението од 

ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/18)  во главата V. „Потребни финансиски сред-
ства (обем, цена и вкупни средства) ” - Табела 1 се за-
менува со нова табела, која гласи: 
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Глава VI. „Финансирање (извори на обезбедување на средствата -Буџет на Република Македонија донации 

и други извори )“,  се менува и гласи: 

 

“Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 87.647,000,00 денари. Оваа програма ќе се 

реализира во рамките на средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година и тоа: 

70.000.000,00  денари од основен Буџет и 17.647.000,00 денари од Буџет на самофинансирачки активности на 

Министерство за здравство, додека дел од активностите и мерките ќе се реализираат во рамките на постоеч-

ките Буџети на јавните здравствени установи.  

 

За дел од потребите на финансирањето на имплементацијата на Националната Стратегија за ХИВ на Ре-

публика Македонија, за период до 30.12.2018 година се обезбедени средства од грантот на Глобалниот фонд 

за ХИВ, туберкулоза и маларија, ( Табела 2),  според следната динамика на употреба на средствата: 

 

Опис на Буџетска категорија Износ во МКД 

Стоки и услуги 4.300.000,00 

Капитални расходи 6.713.000,00 

Вкупно за 2018 11.013.000,00 

“ 

                                                                                                                                                                                                                         

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

лика Македонија“. 

 

      Бр. 44-10620/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 

            Скопје Зоран Заев, с.р. 
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4231. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17 
и 207/18), член 7 став (3) и (4) од Законот за земјодел-
ство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за 
тутун и тутунски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 
53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник 
на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од За-
конот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 11.12.2018 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2018 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.17/18, 62/18, 100/18, 127/18, 
139/18, 150/18, 160/18, 172/18 и 188/18) во делот I во 
табелата по мерката 7-а се додава нова мерка 7-б која 
гласи: 

„ 
7-б. Помош за загуби предизвикани од при-

родни непогоди и неповолни климатски 
настани кои се случиле во 2018 година 15.000 

 “ 
По мерката 8-а се додава нова мерка 8-б која гласи:  
“ 

8-б. Дополнителна помош за загуби пре-
дизвикани од природни непогоди и 
неповолни климатски настани кои се 
случиле во 2018 година 29.600 

 “ 
Во мерката 11 износот „4.562.492.000“ се заменува 

со износот „4.562.447.400“. 
 

II 
По делот VIII-а се додава нов дел VIII-б кој гласи: 
 

„VIII-б 
Средствата од дел I мерка 7-б на оваа програма во 

износ од 15.000 денари се наменети за помош за загуби 
предизвикани од природни непогоди и неповолни кли-
матски настани настанати во 2018 година согласно 
член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој, во 
висина од 20% од утврдената загуба на приходи од 
продажба на земјоделски растенија и животни на зем-
јоделски имот и штети на стакленици и пластеници.“ 

 
III 

По делот IX-а се додава нов дел IX-б кој гласи: 
 

„IX-б 
Средствата од дел I мерка 8-б на оваа програма во 

износ од 29.600 денари се наменети за дополнителна 
помош за загуби предизвикани од природни непогоди 
и неповолни климатски настани кои се случиле во 2018 
година, согласно член 99-б од Законот за земјоделство 
и рурален развој врз основа на Одлуката за дополни-
телна помош за настанати загуби предизвикани од при-
родни непогоди и неповолни климатски настани.“ 

IV 
Во делот XV во табелата по мерката 7-а  се додава 

нова мерка 7-б која гласи: 
„ 

7-б. / декември 2018 
 “ 

По мерката 8-а се додава нова мерка 8-б која гласи: 
„ 

8-б. / декември 2018 
 “ 

 
V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ . 

 
Бр. 44-10672/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4232. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,  
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.12.2018 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВ-
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И 
ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2018 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за активна здравствена заштита 

на мајките и децата во Република Македонија за 2018 
година („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 17/2018), во делот IV. „Потребни финансиски сред-
ства за реализација на Програмата“, во Табела 1. во 
точката  19, износот „4.942.000,00“, се заменува со из-
носот „2.942.000,00“, во редот „Буџет на самофинанси-
рачки активности на Министерството за здравство“, из-
носот „7.000.000,00“, се заменува со износот 
„5.000.000,00“ и во редот „1-24 вкупно“, износот 
„17.000.000,00“, се заменува со износот „15.000.000,00“.  

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

 
Бр. 44-10683/1 Претседател на Владата 

11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4233. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.12.2018 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКАТА  ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 21/2018, 
48/2018, 93/2018 и 163/2018), во точката 1 износот 
„270.000.000“, се заменува со износот „292.000.000“. 
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2. Во точката 2 по потточката 8 се додава нова пот-
точка 9 која гласи: 

„ Санација и изработка на техничка документација 
за бетонски мост на пругата Велес - Гевгелија на км 
532+442  22.000.000 денари “. 

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

 
Бр. 44-10945/1 Претседател на Владата 

 11 декември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
4234. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), минис-
терот за здравство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ТРАН-
СФЕР И ТРАНСПОРТ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со ова Упатство се уредува начинот на постапу-

вање при трансфер и транспорт на биолошки матери-
јали, како и начинот на пакување и обележување на би-
олошки материјали, општите правила за ракување, па-
кување и обележување на биолошки материјал, посеб-
ните правила за трансфер на биолошки материјал и по-
себните правила за транспорт на биолошки материјал. 

2. Одредбите на ова упатство се применуваат во ра-
ботењето на јавните и приватните здравствени устано-
ви и другите правни лица (во натамошниот текст: 
„здравствени установи и други правни лица").  

3. Одделни поими употребени во ова упатство  го 
имаат следното значење:  

- „Биолошки материјал“ претставува примерок до-
биен од хумано или животинско потекло како крв, те-
лесни течности и екскрети или други слични матери-
јали, кои може да бидат инфицирани со предизвикува-
чи на заразни болести, при што биолошкиот материјал 
се користи и применува само за медицински цели. Био-
лошкиот материјал се дели на биолошки супстанции, 
инфективни супстанции и биолошки продукти.  

- „Биолошки супстанции“ претставува секој мате-
ријал од хумано или анимално потекло, вклучувајќи 
крв, ткиво или ткивна течност што се испорачува за ди-
јагностички цели; 

- „Инфективни супстанции“ претставуваат вијабил-
ни микроорганизми (бактерии, вируси, рикеции, пара-
зити, фунги) или нивни токсини и други агенси (како 
приони) што можат да предизвикаат болести кај луѓе 
или животни; 

- „Биолошки продукти“ претставуваат продукти од 
хумано или анимално потекло, кои се користат за пре-
венција, третман или дијагностика на болести кај луѓе 
и животни (како вакцини, лекови во истражување и 
др.). 

- „Постапување со биолошки материјал“ претставу-
ваат активности поврзани со ракување и пакување на 
биолошкиот материјал, како и активностите поврзани 
со обележувањето за трансфер и транспорт на матери-
јалот; 

- „Трансфер на биолошки материјал“ претставува 
процес на испорака на биолошки материјал што се од-
вива меѓу две здравствени установи на локално ниво; 

- „Транспорт на биолошки материјал“ претставува 
процес на испорака на биолошки материјал што се од-
вива по сувоземен, воздушен или воден пат со помош 
на јавен и комерцијален транспорт (преку транспортни 
организации и агенции) со соодветна дозвола за таа 
дејност. 

 
II. ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА РАКУВАЊЕ, ПАКУВАЊЕ 
И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
4. Со оглед на тоа дека биолошкиот материјал при 

трансфер и транспорт се пренесува низ јавни површи-
ни преку патнички, железнички, воден или воздушен 
сообраќај, односно преку места што се истовремено 
достапни и на населението, а со цел да се спречи нена-
мерно изложување на ризик на населението и на персо-
налот кој ракува со биолошкиот материјал, при ракува-
њето, пакувањето и обележувањето на биолошки мате-
ријал, биолошкиот материјал го обележуваат и пакува-
ат здравствени работници кои се задолжени да ракува-
ат со биолошки материјал и кои се обучени за поста-
пките на обележување, пакување и дезинфекција. 
Здравствените работници кои го пакуваат биолошкиот 
материјал носат заштитна медицинска облека и ракави-
ци во текот на пакувањето.  

5. Биолошкиот материјал се пакува на начин кој ќе 
овозможи тој да се зачува во исправна состојба до не-
говата конечна испорака. 

6. Содржината на биолошкиот материјал кој се 
трансферира или транспортира е јасно и видливо обе-
лежана, при што обележувањето се врши на самиот сад 
во кој е содржан биолошкиот материјал (идентифика-
ција). 

7. Спакуваниот биолошкиот материјал се трансфе-
рира или транспортира во контејнери или специјални 
полиестерски транспортни торби со двојни ѕидови, со-
одветни на природата на материјалот за трансфер или 
транспорт (пластични кеси или полиестерски контејне-
ри - за затворени епрувети со примерок  крв, серум или 
плазма ; пластични непропустливи контејнери – за при-
мерок урина; картонски – за примерок - цитолошки 
препарат и сл). 

8. Контејнерите или полиестерските транспортни 
торби се обележуваат со симболите за биохазард и кла-
сата на биолошкиот материјал што јасно укажува на 
содржината; 

9. По ракувањето со биолошкиот материјал се врши 
дезинфекција на рацете. 

10. Во текот на пакувањето на материјалите, се 
избегнува аеросол-распрскување; 

11. Здравствените работници кои го пакуваат био-
лошкиот материјал преземаат мерки со кои осигурува-
ат правилно пакување заштитено од надворешна конта-
минација, при што исекотините и другите отворени ра-
ни на кожата ги покриваат пред отпочнување на раку-
вањето со биолошкиот материјал. 

 
III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТРАНСФЕР НА  

БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
12. Трансферот на биолошки материјал се врши на 

начин кој е во најдобар интерес на пациентите и насе-
лението на Република Македонија.  

13. Со договорот за трансфер на биолошки матери-
јал што се склучува помеѓу двете здравствени установи 
меѓу кои се врши трансферот на биолошкиот матери-
јал, особено се регулира кои здравствени работници 
или здравствени соработници или други вработени ли-
ца ќе го вршат трансферот, начинот на собирање на би-
олошкиот материјал и времето на испраќање на био-
лошкиот материјал.  
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14. Трансферот на биолошкиот материјал го врши 
здравствен работник кој е обучен за постапките за итни 
случаи и за постапките на дезинфекција и чистење, кој 
носи обележја и идентификација од соодветната лабо-
раторија и да поседува евидентен лист за биолошкиот 
материјал кој е предмет на трансферот. 

15. Во евидентниот лист за биолошкиот материјал 
кој е предмет на трансферот се внесуваат податоци за 
датум, време, релација на движење (до соодветна 
здравствена установа или за интервентното земање на 
материјал во домашни услови) и содржината на тран-
сферираниот материјал (крв, урина и сл.). 

16. Доколку се користи возило при вршење на тран-
сфер на биолошки материјал, на возилото  треба да би-
де поставено обележје на здравствената установа, од-
носно на лабораторијата која го врши трансферот. 

17. Во текот на трансферот на биолошкиот матери-
јал, во возилото со кое се врши трансферот не е дозво-
лено транспортирање на прехранбени артикли, лекови 
и предмети за општа употреба, ниту транспорт на дру-
ги лица. 

18. Контејнерите или полиестерските транспортни 
торби во кои се трансферира биолошкиот материјал се 
обележуват со симболите за биохазард и класата на би-
олошкиот материјал што јасно укажува на содржината. 
Истите се придружени со соодветна документација ко-
ја содржи целосен назив на установата која го испраќа 
и целосен назив на установата која го прима материја-
лот, а секој контејнер или полиестерска транспортна 
торба треба да содржи одделна листа во која се наведе-
ни сите потребни информации за идентификација на 
биолошкиот материјал. 

19. Не е дозволено садови со крв и инфективни ма-
теријали да се носат во рака или во делови од облека, 
туку во посебно одредени контејнери или специјални 
полиестерски транспортни торби со двојни ѕидови, при 
што контејнерите, односно специјалните транспортни 
торби можат да содржат индивидуални пакувања на 
биолошки материјал или носач за повеќе примероци, 
но секој контејнер треба да обезбеди услови за одржу-
вање на материјалите (одржување на температура, вла-
га и сл.). 

20. Контејнерот треба да се носи директно во лабо-
раторијата која е назначена во евидентниот лист (не 
смее да се носи на јавни места и локации по слободна 
проценка на лицето кое го врши транспортот или на 
лицето кое треба да го прими материјалот во лаборато-
ријата). 

 
IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТРАНСПОРТ НА  

БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
21. Транспортот на биолошки материјал се врши на 

начин кој е во најдобар интерес на пациентите и насе-
лението на Република Македонија.  

22. Транспортот на биолошки материјал опфаќа ис-
порака на биолошки материјал по сувоземен, воздушен 
или воден пат со помош на јавен и комерцијален тран-
спорт, кој може да се одвива меѓу здравствени устано-
ви во Република Македонија и меѓу здравствени уста-
нови од различни држави во светот (меѓународен тран-
спорт). 

23. При транспорт на биолошки материјал, матери-
јалот (примерокот) треба да биде ставен во примарен 
контејнер (епрувета), кој се затвора со посебен капак 
кој обезбедува добро затворање на контејнерот (затво-
рач со гумен прстен).  

24. Примарниот контејнер се става во секундарен 
контејнер кој треба да ги има следните карактеристики: 

- непропустливост и водоотпорност;  
- погодност за пребришување и деконтаминација на 

надворешната површина, и 
- обележје со универзалниот знак за биохазард. 

25. Секундарниот контејнер се става во кеса заедно 
со листа или упат за идентификација, на која се опишу-
ва видот на материјал, полниот назив на институцијата 
која го испраќа и полниот назив на институцијата која 
го прима.  

26. Спакуваните кеси се пакуваат во дополнителни 
пакувања, од чија надворешна страна, покрај тоа што 
се наоѓа дополнителна листа од која јасно може да се 
идентификува содржината, се обележува и класата на 
биолошкиот материјал според интернационалната ре-
гулатива за класификација на биолошки материјал: 

- UN 2814 - за инфективни супстанци од ризична 
група А кои можат да го загрозат човечкото здравје; 

- UN 2900 - за инфективни супстанци од ризична 
група А кои можат да го загрозат здравјето на живот-
ните; 

- UN 3373 - за биолошки материјал од ризична гру-
па Б, примероци од пациенти или други инфективни 
примероци кои имаат низок потенцијал да го загрозат 
човечкото здравје, и 

- UN 1845 - за примероци кои се транспортираат во 
сув мраз, со назнака на тежината на пакувањето. 

27. Контејнерот се носи директно во лабораторијата 
која е назначена во евидентниот лист (не смее да се но-
си на јавни места и локации по слободна проценка на 
лицето кое го врши транспортот или на лицето кое тре-
ба да го прими материјалот во лабораторијата). 

28. По испорака на материјалот во лабораторијата, 
внимателно се проверува евентуално истечената сод-
ржина или друг вид контаминација и, ако е неопходно, 
се прави деконтаминација пред отворањето. 

29. По испорака на биолошкиот материјал, тој се 
става во постапка на изработка или се чува соодветно. 

30. Во однос на обележувањето и пакувањето на би-
олошкиот материјал за транспорт, покрај одредбите од 
ова упатство, може дополнително да се применуваат и 
правилата на одделни транспортни агенции овластени 
за транспорт на биолошки материјали (DHL, IATA - 
International Airport Transport Association, FedEx, Брза 
пошта и др.). 

 
V. СКЛАДИРАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИТЕ ПРЕД ДА БИДАТ 

ТРАНСПОРТИРАНИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 
 
31. Трансферот, односно транспортот на примеро-

ците од биолошки материјал до лабораторијата се 
врши во доволно краток рок после нивното земање од 
пациентот, кој рок ќе обезбеди да се осигура интегри-
тетот на примерокот и ќе биде во согласност со степе-
нот на итност на дијагностичката анализа. 

32. Примероците од биолошки материјал не смеат 
да се чуваат во здравствените установи или кај избра-
ните лекари преку ноќ или за време на викенди, освен 
доколку здравствената установа има сопствена лабора-
торија во која биолошкиот материјал соодветно ќе би-
де обработен и подготвен за чување и последователен 
трансфер, односно транспорт.  

33. Примероците од биолошки материјал кои нема 
да бидат пакувани и обележани на начинот утвреден со 
овој Правилник, лабораторијата нема да ги прифати за 
дијагностичка анализа. 

34. Примероците од биолошки материјал кои нема 
да бидат трансферирани, односно транспортирани на 
начинот и во роковите утврдени со овој Правилник, ла-
бораторијата нема да ги прифати за дијагностичка ана-
лиза.  
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VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
35. Ова упатство се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 
Бр. 22-8827/1  

13 декември 2018 година Министер за здравство, 
Скопје доц. д-р Венко Филипче, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

4235. 
Врз основа на член 83-a став (4) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 64/18 и 168/18) министерот за транспорт и 
врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
 ОПШТИОТ АКТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на општиот акт со кој се утврдуваат условите 
за изградба во селата кои немаат урбанистичка доку-
ментација до донесување на план (во понатамошниот 
текст: општ акт). 

 
Член 2 

Општиот акт содржи текстуален дел, нумерички 
дел и графички дел. 

 
Член 3 

Текстуалниот дел на општиот акт содржи: 
- Годишна програма за изработување на урбанис-

тички планови, урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко-проектна документација, во која е пред-
видена изработката на општиот акт; 

- Oдредби за начинот на реализација на општиот 
акт; 

- Детални одредби за текстуалниот опис на грани-
цата на опфатот на општиот акт односно селото со ко-
ординати-детални точки на истиот, историјат на плани-
рањето за подрачјето опфатено со општиот акт, опис на 
намени според дефинирани наменски зони, општи ус-
лови за градба, развој и користење на земјиштето во 
рамки на наменските зони, начин на реализација на ин-
фраструктурните водови и градби, просторна организа-
ција и услови за градење во селски стопански двор, 
опис на основните влезни и излезни постојни правци 
во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поши-
рокото окружување, сообраќајни услови за пристап до 
градбите и начин на решавање на стационарниот сооб-
раќај; 

- Известување дека податоците користени за изра-
ботка на општи акти се обезбедени од Агенцијата за 
катастар за недвижности; 

- Податоци и информации доставени од страна на 
субјектите кои ги вршат работите  од областа на зашти-
та на животната средина, заштита на културното нас-
ледство, заштита и спасувањето, здравствената заш-
тита, социјалната заштита, образованието, земјодели-
ето, водостопанството, транспортот и врските, возду-
хопловството, безбедноста, јавните патишта, како и од 
субјектите надлежни за изградба и одржување на сооб-
раќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, 
телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфрас-
труктура; 

- Податоци за отстапувањето од границата на опфа-
тот (процентoт на отстапување и образложение на при-
чините за отстапувањето од опфатот), доколку со оп-
штиот акт има отстапување од границата на опфатот 
утврдена со претходните урбанистички планови, доку-
ментации и општи акти, односно од границата утврде-
на со геодетски елаборат за посебни намени за утврду-
вање на фактичка состојба на изграденост на земјиш-
тето, за селата кои никогаш немале донесено урбанис-
тички план, документација и општ акт. 

 
Член 4 

Нумеричкиот дел содржи табеларен приказ на пла-
нираните содржини издвоени по површина и намена на 
земјиштето.  

 
Член 5 

Графичкиот дел се изработува на заверени дигита-
лизирани катастарски планови или дигитализирани ар-
хивски оригинали на катастарски планови, во размер 
1:2500, со дефинирана граница на опфат на селото,  
граници на зони според намената на земјиштето и де-
финиција на наменската употреба на тие површини со 
основни класи на намена или со групa на класи на на-
мени, основни влезни и излезни постојни правци во се-
лото и означени траси за истите.  

Графичкиот дел содржи:   
- извод од топографска карта, во размер 1:25000; 
- заверен дигитализиран архивски оригинал на ка-

тастарски план во размер 1:2500; 
- извод од претходен урбанистички план, докумен-

тација и општи акт, во размер 1:2500;  
- извод од одобрена урбанистичко-планска доку-

ментација со која претходно е уреден дел од опфатот 
на општиот акт, доколку истата е важечка; 

- споредбен приказ на границата на плански опфат 
на општиот акт со границата на планскиот опфат ут-
врдена со претходен општ акт односно урбанистички 
план или документација, во размер 1:2500; 

- граница на опфат на село, во размер 1:2500,  со 
можна отстапка од најмногу ±10%, согласно границата 
на oпфатот утврдена со претходните урбанистички 
планови, документации и општи акти, а за селата кои 
никогаш немале донесено урбанистички план, доку-
ментација и општ акт, согласно границата утврдена со 
геодетски елаборат за посебни намени за утврдување 
на фактичка состојба на изграденост на земјиштето за-
верен од Агенцијата за катастар на недвижности; 

- наменски зони и означени траси за основни 
влезно-излезни правци во селото. 

Во графичкиот дел од став (1) на овој член, шемат-
ски се означува делот од опфатот за кој претходно е 
одобрена урбанистичко-планска документација, кој не 
е предмет на разработка. 

Во графичкиот дел од став (1) на овој член, класата 
на намена А (домување) не се утврдува како група на 
класа на намени, туку се утврдуваат основни класи на 
намени А0 (домување со посебен режим), А1 (домува-
ње во станбени куќи), А3 (групно домување) и А4 (вре-
мено сместување). 

  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-12537/1 Министер 

11 декември 2018 година за транспорт и врски, 
Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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