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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
842.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I
Г. Сашо Марковски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-

нија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.
 

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 31 Претседател
2 март 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
843.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО

СЕДИШТЕ ВО  ТЕМИШВАР

Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Романија, со седиште во  Темишвар.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 25/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

844.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА, СО СЕДИШТЕ ВО БЈЕЉИНА

Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Босна и Херцеговина, со седиште во Бјељина.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 27/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

845.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА ДЕМОК-
РАТСКА РЕПУБЛИКА АЛЖИР, СО СЕДИШТЕ ВО

АЛЖИР

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Народна Демократска Република Алжир, со седиште во 
Алжир.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 29/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

846.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БАНГЛАДЕШ, СО СЕДИШТЕ ВО ДАКА

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Народна Република Бангладеш, со седиште во Дака.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 31/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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847.
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –

ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за гас-
троентерохепатологија - Скопје му престанува користе-
њето на движнaта ствар:

 

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Клиничка болница - Штип.

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Уни-

верзитетска клиника за гастроентерохепатологија - 
Скопје склучува договор со директорот на Јавната 
здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој 
се уредуваат  правата и обврските за движнaта ствар од 
член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-132/1 Заменик на претседателот
  24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

848.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖИ-
НЕРИНГ ДОО ШТИП  НА ЛОКАЛИТЕТОТ

„ВАРЕНА ГЛАВА“, ОПШТИНА ШТИП

1. На Друштвото за градежништво, промет и услуги 
Пелагонија-инжинеринг ДОО Штип се доделува конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – варов-

ник на локалитетот „Варена Глава“, општина Штип, со 
површина на простор на концесија за експлоатација де-
финиран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, 
а точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7608975 4621453
Т-2 7609104 4621089
Т-3 7608974 4620927
Т-4 7608843 4621065
Т-5 7608763 4621072
Т-6 7608672 4621275

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.123467 km2.

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

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

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

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

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

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

       
Бр. 42-798/1 Заменик на претседателот

  24 февруари 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

849.
Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – БА-
КАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА СИЛГЕН РЕСУР-
СИС ИНТЕРНЕШНЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 
КРАТОВО  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЛАВИЦА И 
ЦРН ВРВ“, ОПШТИНА КРАТОВО И ОПШТИНА

ПРОБИШТИП

1. На Друштвото за производство и трговија СИЛ-
ГЕН РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ експорт-импорт 
ДОО Кратово се доделува концесија за експлоатација 
на минерални суровини-бакар, злато и сребро на лока-



 Стр. 6 - Бр. 30                                                                                         2 март 2015

литетот “Плавица и Црн врв“, општина Кратово и оп-
штина Пробиштип, со површина на простор на концеси-
ја за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7 597 103 4 659 130
Т-2 7 599 600 4 659 130
Т-3 7 599 600 4 657 018
Т-4 7 599 600 4 656 620
Т-5 7 599 500 4 656 710
Т-6 7 598 900 4 656 920
Т-7 7 598 680 4 656 710
Т-8 7 598 480 4 655 700
Т-9 7 599 620 4 654 550
Т-10 7 597 583 4 654 547
Т-11 7 597 583 4 653 430
Т-12 7 596 240 4 653 430
Т-13 7 596 240 4 656 000
Т-14 7 595 000 4 656 000
Т-15 7 595 000 4 656 451
Т-16 7 595 000 4 658 000
Т-17 7 596 240 4 658 000
Т-18 7 596 240 4 658 261
Т-19 7 597 100 4 658 258

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
16.881778 km2.

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

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

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

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

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

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

Бр. 42-800/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

850.
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за филмска-

та дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.82/2013, 18/2014 и 44/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 24.2.2015 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за филм на Република Македонија бр.01-
175/2 од 29.1.2015 година, донесена од Управниот од-
бор на Агенцијата, на седницата, одржана на 29 јануа-
ри 2015 година.

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

Бр. 42-949/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

851.
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.2.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА  ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР НА СИСТЕМ ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ НА СЕЛО РАШТАК, КО РАШТАК, 

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна  прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на резервоар на систем за водоснабдување на 
село Раштак, КО Раштак, општина Гази Баба.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1104/1 Заменик на претседателот
  24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.



2 март 2015 Бр. 30 - Стр. 7

852.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.2.2015 година, донесе                                           

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА РЕКРЕАТИВНО ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР 
БАРГАЛА КО РАДАЊЕ ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на рекреативно едукативен центар Баргала КО Ра-
дање, општина Карбинци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 29854м2,  
ги има следните катастарски индикации:

                                        

Член 3
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11236/14 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

853.
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖНИ 
ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ И МАГАЦИ-
НИ КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица и услужни цен-
три со придружни содржини и магацини КО Ќојлија, 
општина Петровец.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4420м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11240/1-14 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

854.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.2.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ПРЕГЛОВО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КО-
МЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕА-
ЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА, КО ПРЕГЛОВО, 

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА
                                                                        

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Преглово за изградба 
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-ин-
фраструктура КО Преглово, општина Пласница.

                                                                
Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 390417м2, 
ги има следните катастарски индикации:



 Стр. 8 - Бр. 30                                                                                         2 март 2015



2 март 2015 Бр. 30 - Стр. 9



 Стр. 10 - Бр. 30                                                                                         2 март 2015



2 март 2015 Бр. 30 - Стр. 11



 Стр. 12 - Бр. 30                                                                                         2 март 2015

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11243/1-14 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
855.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС – РИБ-
НИК КО Д. КОСОВРАСТИ ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс – рибник КО Д. Косов-
расти, општина Дебар.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11244/1-14 Заменик на претседателот
  24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
856.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА 
ЈП ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ’’ – П.О. – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
инвестициона програма за 2015 година на ЈП ,,Македон-
ски шуми’’ – п.о. –Скопје, бр.02-95/6 од 29.01.2015 го-
дина,усвоена од Управниот  одбор на ова jавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 29.01.2015 година.

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

Бр. 42-1236/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

857.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа oдлука на општина Маврово и Ростуше, се 

дава право на трајно користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со површина од   
2.693 м2, кое се наоѓа на дел од КП бр.1570 КО Росту-
ша запишано во Имотен лист бр.346, согласно Извод 
од Детален урбанистички план УП 1 бр.9-51 од                 
15.01.2015 година, заради изградба на големи трговски 
единици - пазар.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште 

од членот 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1274/1 Заменик на претседателот
17 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

858.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република  Македонија, на седницата од-
ржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВА-

НИЕ И НАУКА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за образование и наука му престанува користењето 
на недвижна ствар-зграда 1, В1-1, влез 1, со вкупна внат-
решна површина од 5041 м2, на ул. 1612 бр. 4, Аерод-
ром, Скопје, лоцирана на КП бр. 1734/74,КО Кисела Во-
да 2, сопственост на Република Македонија и тоа:

- ГЛ, 1, ДП со површина од 38 м2;
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- кат 1, 1, ДП со површина од 1472 м2;
- кат 1, 1, ПП  со површина  од 76 м2;
- ПО, 1, ПП со површина од 35 м2;
- ПО, 1, ДП со површина од 1475 м2;
- ПР, 1, ПП со површина од 127 м2;
- ПР, 1, ДП со површина од 1818 м2.

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

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

Бр. 42-1284/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

___________

859.
Врз основа на член 69 став 5 Законот здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 
16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 
112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УС-
ТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕ-
ДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИС-
ТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕ-
ЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени ус-

танови кои вршат превентивни и одредени работи од 
примарната, специјалистичко - консултативна и бол-
ничка здравствена заштита за кои Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија обезбедува средства за 
нивно целосно функционирање во 2015 година и тоа:

Реден 
број

 ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

1 Универзитетски стоматолошки клинички 
центар Св. Пантелејмон - Скопје

2 Универзитетска клиника за максилофаци-
јална хирургија

3 Универзитетска клиника за радиотерапија 
и онкологија

4 Универзитетска клиника за пулмологија и 
алергологија

5 Универзитетски клиника за ревматологија
6 Универзитетска клиника за токсикологија
7 Универзитетска клиника за детски бо-

лести
8 Универзитетска клиника за инфективни 

болести
9 Универзитетска клиника за дерматологија
10 Универзитетска клиника за торакална и 

васкуларна хирургија
11 Универзитетска клиника за трауматоло-

гија, ортопедски болести, анестезија, реа-
нимација и интензивно лекување и урген-
тен центар - Скопје

12 Клиничка болница -Битола
13 Општа болница - Гостивар
14 Општа болница Дебар
15 Општа болница Кичево
16 Општа болница Куманово
17 Општа болница Охрид
18 Општа болница Прилеп
19 Градска општа болница 8-ми Септември - 

Скопје
20 Специјална болница по гинекологија и 

акушерство - Чаир Скопје
21 Институт по белодробни заболувања кај 

децата Козле - Скопје
22 Здравствен дом - Гевгелија
23 Здравствен дом - Охрид
24 Здравствен дом - Струга
25 Здравствен дом - М.Брод
26 Здравствен дом - Кратово
27 Здравствен дом - Крушево
28 Здравствен дом - Неготино
29 Здравствен дом - Пехчево

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

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

Бр. 42-1304/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

860.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот 

за  технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,  
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1” НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1”

Член 1
Со оваа одлукa  се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ “Скопје1” на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Скопје 1” 
бр. 02-284/6 од 3.2.2015 година, донесен од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, на седницата, одржана на 3.2.2015  година.

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 42-1526/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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861.
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.2.2015 година, донесе 

                                                                              
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА СО ПРИДРУЖНИ И УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ 
НА АВТОПАТОТ А1 ВЕЛЕС – СКОПЈЕ КО ВЕЛЕС 

ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица со придружни и 
услужни објекти на автопатот А1 Велес – Скопје КО 
Велес, општина Велес.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8134м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1568/1 Претседател на Владата
24 февруари 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

862.
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за воспоста-

вување мрежа за прибирање на сметководствени пода-
тоци од земјоделски стопанства (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 110/07 и 53/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА МРЕЖАТА 
НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ

ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО

Член 1
Во Одлуката за формирање на Национален комитет 

за мрежата за сметководствени податоци од земјодел-
ско стопанство бр. 19-5659/1 (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 143/2009) членот 3, став 1 се 
менува и гласи: 

“Членови на Комитетот се претставници од: Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство – Перица Иваноски, Зоран Николовски, Даниела 
Гидалова, Министерство за финансии – Александра Ди-
мовска, Нимет Ајдини, Факултет за земјоделски науки 
и храна – Катедра за економика и организација на зем-
јоделството – Ивана Јанеска Стаменковска, Државен за-
вод за статистика – Мирјана Бошњак, Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството – Велко 
Бачевски, Федерацијата на фармери на Република Ма-
кедонија – Никола Стаменов и Стопанска комора на 
Македонија – Васко Ристовски”.

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

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

Бр. 42-1590/1 Заменик на претседателот
  24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

863.
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.2.2015 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН 
ПАТ ОД СЕЛО КАЛУЃЕРИЦА ДО СЕЛО ПОДАРЕШ 

KO ПОДАРЕШ ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на локален 
пат од село Калуѓерица до село Подареш KO Подареш, 
општина Радовиш.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1640/1 Заменик на претседателот
  24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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864.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03. 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.2.2015 година, до-
несе

О Д Л У К A
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, 
бр.02-298/1-5/1, донесена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 9.02.2015 
година.

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

Бр. 42-1647/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

865.
Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014 и 25/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – 

СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура „Македонски 
железници“ – Скопје, број 02-177/1-3,  донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седница-
та одржана на 5.2.2015 година.

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

Бр. 42-1680/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

866.
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот 

за катастар на недвижности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 
115/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.2.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Стату-
тарната одлука за дополнување на Статутот на 
Агенцијата за катастар на недвижности број 01-548/8 
од 30.1.2015 година, донесена  од Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на ндевижности, на седницата 
одржана на 30.1.2015 година.

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

Бр. 42-1699/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

867.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 24.2.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари – објекти кој се наоѓа на:
- КО Кисела Вода 1, адреса првомајска во Скопје  

на КП 1086, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект  В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна 
внатрешна површина 700,02 м2, помошни површини 
2.78 м2,  

број на зграда 2, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 446,85 м2,

број на зграда 4, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 347,32 м2,

број на зграда 5, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 41,82 м2,

број на зграда 6, намена на зграда и друг објект  В4-
8, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 377,58 м2,

број на зграда 8, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 70,47 м2,
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број на зграда 9, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 138,35 м2,

број на зграда 9, намена на зграда и друг објект  В4-
10, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна пов-
ршина 89,17 м2,

број на зграда 10, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, вкупна внатрешна 
површина 7.90 м2,

број на зграда 11, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 71.83 м2,

број на зграда 11, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 71.94 м2,

број на зграда 12, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 144.18 м2,

број на зграда 14, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 39.65 м2,

број на зграда 14, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 3, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 33.68 м2,

број на зграда 15, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 114.97, помошни простории со вкупна внат-
решна површина  3.43 м2,

број на зграда 16, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, вкупна внатрешна 
површина 31.74 м2,

број на зграда 16, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, вкупна внатрешна 
површина 24.27 м2,

број на зграда 17, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, вкупна внатрешна 
површина 23.32 м2,

број на зграда 18, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, вкупна внатрешна 
површина 16.38 м2,

број на зграда 19, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, вкупна внатрешна 
површина 16.82 м2,

број на зграда 20, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, вкупна внатрешна 
површина 15.55 м2,

број на зграда 24, намена на зграда и друг објект  
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, вкупна внатрешна 
површина 106.24 м2,

 во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.

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

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

Бр. 42-2194/1 Заменик на претседателот
24 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________

868.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО  ТЕМИШВАР

1. Се отповикува Раду Дан Михаеску, од местото 
Почесен конзул на Република Македонија во Романија, 
со седиште во  Темишвар.

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

Бр. 26/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

869.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА, СО СЕДИШТЕ ВО БЈЕЉИНА

1. Се отповикува Стојан Давчев, од местото Поче-
сен конзул на Република Македонија во Босна и Херце-
говина, со седиште во Бјељина.

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

Бр. 28/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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870.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА 
РЕПУБЛИКА АЛЖИР, СО СЕДИШТЕ ВО АЛЖИР

1. Се именува Атман Гидуче за Почесен конзул на 
Република Македонија во Народна Демократска Репуб-
лика Алжир, со седиште во Алжир.

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

Бр. 30/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
871.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.2.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБ-
ЛИКА БАНГЛАДЕШ, СО СЕДИШТЕ ВО ДАКА

1. Се именува Тафсир Мохамед Авал за Почесен 
конзул на Република Македонија во Народна Републи-
ка Бангладеш, со седиште во Дака.

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

Бр. 32/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
872.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на 
Агенцијата за промоција и подршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 и 
41/2014) Владата на Република Македонија на седница, 
одржана на 24.2.2015 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРО-
МОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2015 

ГОДИНА

Член 1
Во член 2, точка а) подточката 2, се менува и гласи:
„2. Учество на меѓународни, регионални и локални 

туристички саеми: Утрехт, Истанбул, Хелсинки, Бри-
сел, Софија, Белград, Берлин, Москва, Лондон, Гете-

борг,Токио, Келн, Римини, Париз, Скопје и други са-
еми, инвестициски форуми и конференции за привлеку-
вање на инвестиции во хотелиерството, угостителство-
то и ресторатерството, а со цел подобра и зголемена 
угостителска услуга во туризмот – Берлин IHIF, Лон-
дон HOTT&E и други, како и разни туристички роад 
шоуa за привлекување на туристи и инвестиции, соглас-
но потребите и барањата на туристичкото стопанство и 
Владата на Република Македонија.

Се наменуваат 20.000.000,00 денари. “

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден, од де-

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

Бр. 42-2117/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

873.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14), член 7 ставови (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 и 177/14), член 51 од Законот за тутун и тутун-
ски производи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 
164/13 и 151/14), член 12 од Законот за виното („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 
6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) и член 53 од Законот за 
сточарството („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.7/08, 116/10 и 23/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.2.2015 го-
дина, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАTA ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ЗА 2015 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 200/14) во делот I во ставот 1 та-
белата се менува и гласи:

Број 
на

мерка
Мерки за поддршка на доходот 

на земјоделските стопанства
Вкупен износ

на мерката
во денари

1. Директни плаќања за растител-
но производство 1.800.000.000,00

2. Директни плаќања за сточар-
ско производство 53.000.000,00
Мерки за дополнителна под-
дршка за развој на земјодел-
ството (државна помош во зем-
јоделството)

3. Помош во премии и осигуру-
вање 20.000.000,00

4. Помош за заштита на земјодел-
ското земјиште 2.000.000,00

5. Помош за одделни категории 
носители на земјоделско сто-
панство 10.000.000,00
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6. Помош во сточарскиот сектор 10.000.000,00
7. Материјални трошоци за спро-

ведување на Програмата 15.000.000,00
8. Пренесени обврски од Програ-

мите за финансиска поддршка 
во земјоделството од претход-
ните години 4.350.000.000,00
Вкупно 6.260.000.000,00

Во делот II износот “3.113.000.000,00” се заменува 
со износот “1.800.000.000,00”.

Во делот III износот “2.100.000.000,00” се заменува 
со износот “53.000.000,00”.

Во делот VI износот “150.000.000,00” се заменува 
со износот “10.000.000,00”.

Во делот IX износот “850.000.000,00” се заменува 
со износот “4.350.000.000,00”.

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-2205/1 Заменик на претседателот
24 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

874.
Врз основа на член 76 став (1) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 17.2.2015 година донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВО-
ЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1
Во Тарифникот за утврдување на  висината на надо-

местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и концесии за ек-
сплоатација на минерални суровини („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 65/2014 и 157/2014) во 
членот 4 став (1) во делот А по точката 6 се додава но-
ва точка 7 која гласи:

7. „Концесионери кои се јавни установи во државна 
сопственост или земјоделски задруги кои користат гео-
термална вода да плаќаат надоместок во износ од 1,5 
ден/м3”.

Член 2
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-812/1 Заменик на претседателот
17 фeвруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
875.

Врз основа на член 23-г став (3) и член 23-ј став (2) 
од Законот за стечај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 
164/13 и 29/14), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ОВЛАСТЕН 
СТЕЧАЕН УПРАВНИК И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ 

ЗА ОВЛАСТЕН СТЕЧАЕН УПРАВНИК

Член 1
Co овој правилник се пропишува начинот на бодира-

ње на првиот и вториот дел од испитот за овластен сте-
чаен управник и формата и содржината на уверението 
за положен испит за овластен стечаен управник.

Член 2
(1) Во првиот дел од испитот точниот одговор на 

прашањата се бодира со два бода, сличните одговори 
со точниот се бодираат со еден бод, неточниот одговор 
во мал обем се бодира со нула запирка пет, а неточниот 
одговор во голем обем со нула бода. Максималниот 
број на освоени бодови изнесува 100.

(2) Во вториот дел од од испитот точниот одговор 
на прашањата се бодира со пет бода, со два бода и со 
еден бод во зависност од точноста на одговорот. Сите 
членови од комисија од соодветната област вршат боди-
рање на одговорените пет прашања, при што се пресме-
тува просечна вредност на освоени бодови за секое пра-
шање. Максималниот број на освоени бодови за секоја 
од практичните прашања изнесува 100.

Член 3
(1) Уверението за положен стручен испит за овлас-

тен стечаен управник се издава на хартија во бела боја 
во А-4 формат.

(2) Уверението од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци:

- грб на Република Македонија:
- назив на Република Македонија:
- Министерство за економија:
- зборовите: „Врз основа на член 23-ј од Законот за 

стечај министерот за економија издава“;
- презиме, татково име и име на кандидатот;
- датум на раѓање;
- место на раѓање;
- назив на училиштето каде се стекнал со пријавено-

то образование;
- датум на издавање на свидетелството/дипломата;
- датум кога е положен испитот;
- број и датум на издавање на уверението и
- место за печат и потпис на министерот за еконо-

мија.
(3) Формата и содржината на уверението од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог бр.1 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 15-1741/1
26 февруари 2015 година Министер за економија,

Скопје Беким Незири, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

876.
Врз основа на член 26-б став 10 од Законот за тутун 

и тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13 и 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство го издава следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ

Со ова решение се овластува УКЛО НАУЧЕН ИНС-
ТИТУТ ЗА ТУТУН-Прилеп, со седиште на улица Ки-
чевска б.б.-Прилеп подружница на Универзитет 
„Св.Климент Охридски“-Битола, научно-образовна ус-
танова од областа на тутунското производство, за изра-
ботка на прашањата од првиот и вториот дел од испи-
тот за добивање на лиценца за процена на тутунот сог-
ласно Законот за тутун и тутунски производи. 

Образложение

УКЛО НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-Прилеп, 
со седиште на улица Кичевска б.б.-Прилеп достави ба-
рање за овластување на научно-образовна институција 
од областа на тутунското производство со број 03-4/1 
од 12.01.2015 година. Во прилог на барањето достави 
тековна состојба од Централен Регистар на Република 
Македонија и записник бр.09-47/18 од 20.01.2015 годи-
на од Државен инспекторат за земјоделство- П.Е При-
леп со кои докажува дека УКЛО НАУЧЕН ИНСТИ-
ТУТ ЗА ТУТУН-Прилеп, со седиште на улица Кичев-
ска б.б.-Прилеп е подружница на Универзитет „Св.Кли-
мент Охридски“-Битола, научно-образовна установа од 
областа на тутунското производство која ги исполнува 
условите согласно член 26-б став 9 од Законот за тутун 
и тутунски производи.  

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

Бр. 08-591/3 Министер за земјоделство,
6 февруари 2015 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
_________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

877.
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Служ-
бен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) во 
врска со член 47  став 1 точка 1 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија (“Службен весник на 
РМ“ бр.60/2006, 150/2010 и 100/2011), на ден 2.3.2015 
година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Зо-
ран Михајловски, судија на Апелационен суд Скопје,  
по сопствено барање.

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 2.3.2015 година.

Бр. 02-309/2 Судски совет
2 март 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

878.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народна-
та банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 
98/13, 166/13 и 143/14), во точка 11 став 2, по зборот: 
„денари“ се додаваат зборовите: „,а на крајот на денот 
состојбата на сметката на банката треба да е најмалку 
еднаква на 50% од задолжителната резерва во денари.“.

По ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок на став 2 од оваа точка, врз основа на 

обврска која произлегува од друга подзаконска регула-
тива на Народната банка, состојбата на сметката на бан-
ката на крајот на првиот ден од периодот на задолжи-
телна резерва треба да е најмалку еднаква на задолжи-
телната резерва во денари.“.

2. Во точка 18 став 1, се менува и гласи:
„Народната банка пресметува и наплаќа законска 

казнена камата за неисполнување на задолжителната ре-
зерва од страна на банките и штедилниците:

- на неисполнетата просечна дневна состојба за  це-
лиот период на исполнување на задолжителната ре-
зерва, согласно точка 11 став 1 од оваа одлука; 

- на неисполнетата состојба на крајот на денот, соглас-
но точка 11 став 2 и 3 и точка 12 и 13 од оваа одлука.“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 11 март 2015 година. 

Гувернер
и претседавач на Советот

О. бр. 02-15/II-2/2015 на Народната банка на
26 февруари 2015 година Република Македонија,

Скопје Димитар Богов, с.р.
__________

879.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 19 став 1 точка 1 од Законот за Народната банка 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ

1. Во Одлуката за благајничките записи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 166/13), во точка 
14, се додава нов став 4, кој гласи: 

„Во случај на тендер со износи и при утврден огра-
ничен износ на благајнички записи, банката е должна 
на крајот на денот на одржување на аукцијата на благај-
нички записи на сметката кај Народната банка да распо-
лага со средства најмалку во висина на задолжителната 
резерва во денари.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 11 март 2015 година. 

Гувернер
и претседавач на Советот

О. бр. 02-15/II-3/2015 на Народната банка на
26 февруари 2015 година Република Македонија,

Скопје Димитар Богов, с.р.
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880.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14 ), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА 
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, 
содржината и продажната цена за територијата на Репуб-
лика Македонија на кованата пара за колекционерски це-
ли од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Бик“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (се-
думилјади) парчиња ковани пари за колекционерски це-
ли „Бик“, изработени од сребро Ag925, со тежина на 
среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во 
овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 24-
каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стак-
ленце со димензии 18,4 х 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметна-
то сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стак-
ленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан гр-
бот на Република Македонија. По должината на пери-
метарот, на двете страни, се прикажани симболите на 
осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на издава-
ње „2015“ и  ознаката „Ag925“.

- на реверсот, на левата страна е прикажана слика 
на глава на бик со три ѕвезди на челото. Левиот рог на 
бикот е поставен под вметнатото кружно кобалтно стак-
ленце на коешто е отпечатено соѕвездието на хороскоп-
скиот знак „Бик“.

На долниот дел е претставен симболот на хороскоп-
скиот знак „Бик“ отпечатен на цвет, како и името на овој 
знак на латински јазик.  Целата композиција е опкруже-
на со цветен украс, по должината на периметарот.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи го и сим-
болот на хороскопскиот знак „Бик“, роговите, ѕвездите на 
челото и делумно цвеќињата) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги про-
дава кованите пари за колекционерски цели на терито-
ријата на Република Македонија претставува збир од 
вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, про-
изводството и пакувањето), промоцијата, продажбата, 
дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за коли-
чината на кованата парa за колекционерски цели којаш-
то ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од терито-
ријата на Република Македонија и на територијата на 
Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

 
Гувернер

и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/II-4/2015 на Народната банка на

26 февруари 2015 година Република Македонија,
Скопје Димитар Богов, с.р.

881.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КО-

ЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 
колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, 
со име „Бик“, со белезите утврдени во Одлуката за изда-
вање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-
15/II-4/2015 од 26 февруари 2015 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 30/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 
за колекционерски цели О бр.02-15/II-5/2015 од 26 фев-
руари 2015 година во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

 
Гувернер

и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/II-5/2015 на Народната банка на

26 февруари 2015 година Република Македонија,
Скопје Димитар Богов, с.р.

__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

882.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 13.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бањско-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бањско-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Бањско-Вон-град.

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

Бр. 09-2423/1
13 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

883.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 13.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Раборци, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Раборци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Ра-
борци.

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

Бр. 09-2424/1
13 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

884.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 13.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кисела Вода-2, која е во надлеж-
ност на одржување на Центар за катастар на недвижнос-
ти Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кисела Вода-2, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Кисела Вода-2.

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

Бр. 09-2425/1
13 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

885.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Битола 1/2, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Битола 1/2, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Битола 1/2.  

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

Бр. 09-2644/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

886.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кшање, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Кшање, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина Кшање.  

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

Бр. 09-2645/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

887.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Село, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Куманово.

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

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

Бр. 09-2646/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

888.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вепрчани, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Прилеп.

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

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

Бр. 09-2647/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

889.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сушево, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Сушево, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина Сушево.  

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

Бр. 09-2648/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

890.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Три Води, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Струмица.

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

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

Бр. 09-2649/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

891.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

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

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 17.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долни Балван, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Штип.

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

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

Бр. 09-2650/1
18 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ

892.
Врз основа на член 24 став 1 алинеjа 5 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 39/2014 и 188/2014), а во 
врска со Извадокот од Нацрт-записникот од Педесет и 
шестата седница на Владата на Република Македонија, 
одржана на ден 17.2.2015 година, Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 
24.2.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I
Се поништува Планот за намена на радиофрек-

венциски опсези во Република Македонија донесен од 
Директорот на Агенцијата за електронски комуника-
ции на ден 10.11.2014 година заведен под наш број 
0201-1306/3, а објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 171 од 20.11.2014 година поради 
тоа што не се запазени одредбите од член 123 став 1 од 
Законот за електронски комуникации („Сл. весник на 
РМ“ бр.39/2014 и 188/2014).

II
Оваа одлука  стапува на сила со денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија“..

III
Оваа одлука е конечна.

Образложение
Директорот на Агенцијата за електронски комуника-

ции донесе План за намена на радиофреквенциски опсе-
зи во Република Македонија  број 0201-1306/3 од 
10.11.2014 година.
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Истиот беше објавен во „Службен весник на РМ“ 
број 171 од 20.11.2014 година. 

Поради тоа што не е е постапено согласно  одредба-
та од член 123 став 1, од Законот за електронските ко-
муникации („Сл. весник на РМ“ бр.39/2014 и 188/2014)  
односно не е запазена процедурата за негово донесува-
ње, а постапувајќи по заклучокот донесен на Педесет и 
шестата седница на на Владата на Република Македо-
нија, одржана н ден 17.2.2015 година, се одлучи како 
во диспозитивот на оваа одлука.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0201-306/5
25 февруари 2015 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.

___________

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ
893.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 
алинеја 11 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14),  член 13 став 3 од 
Законот за медиуми („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.184/13 и 13/14) и член 15 став 1 алинеја 7 и член 
39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 
од 29.8.2014 година, во согласност со Заклучокот на Сове-
тот на Агенцијата бр.02-1466/8 од 27.2.2015 година, Сове-
тот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на 7-та седница одржана на 27.2.2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ-
ТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

Член 1
Со овој Правилник се пропишува начинот на кој ра-

диодифузерите се должни на сопствената програма да 
ги објават податоците за своето работење и снимка од 
објавената содржина да достават до Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Член 2
Радиодифузерите имаат обврска да ги објават пода-

тоците за:
- сопственичката структура, односно податоците за 

називот и седиштето на правните лица или името и мес-
тото на престојување на физичките лица кои се сопстве-
ници на акции или на удел кај издавачот на медиумот, 
со податоци за процентот на акциите или уделот кој го 
стекнале и датумот на стекнување,

- одговорниот уредник/уредници и
- изворите на финансирање на радиодифузерот во 

претходната година (реклами, спонзорство, продажба на 
содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично).

Член 3
Податоците од член 2 од овој Правилник радиоди-

фузерите се должни да ги објават во ударни термини 
на сопствената програма, и тоа: 

- ТВ станиците на национално ниво пред емитува-
ње на главните вести

- ТВ станиците на регионално и на локално ниво 
пред емитување на главните вести или на некоја друга 
емисија што се емитува во ударен термин и

- радиостаниците на национално, регионално и на 
локално ниво во периодот од 15:00 до 16:00 часот.

Член 4
Радиодифузерите се должни податоците од член 2 

од овој Правилник да ги објават најмалку три пати во 
текот на годината, и тоа:

- Првиот пат најдоцна до 31 март, 
- Вториот пат најдоцна до 30 јуни и 
- Третиот пат најдоцна до 31 октомври. 

Член 5
Радиодифузерите се должни во рок од 15 дена од де-

нот на објавување на податоците, до Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги да достават 
снимка од објавената содржина како доказ дека ја ис-
полниле обврската.

Член 6
Овој Правилник влегува во сила на денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1567/1 Агенција за аудио и
27 февруари 2015 година aудиовизуелни медиумски услуги

Скопје Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
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