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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1119.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ –
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-99/1
Заменик на претседателот
27 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1120.
Врз основа на член 18, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 27.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Музеј на
Македонија - Скопје се даваат на времено користење,
за период од десет години од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука, без надомест, недвижни ствари во
зграда бр.1 кои се наоѓаат на ул. „29 Ноември“ во Ресен, на КП бр.4718, КО Ресен, запишани во Имотен
лист бр.56575, сопственост на Република Македонија,
и тоа:
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел ДП,
со површина од 609 м2,
- влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел П, со
површина од 550 м2.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор
со директорот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1639/1
Заменик на претседателот
27 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1121.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА МАНАСТИРОТ СВ.АНДРЕЈА – МАТКА, ОПШТИНА САРАЈ, ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,
ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Манастирот Св.Андреја – Матка, Општина Сарај,
изграден во 1388 – 1389 година (во натамошниот текст:
Манастирот), кој претставува споменик на културата,
се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.
Со прогласување на Манастирот за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува:
- трајно зачувување на Манастирот во изворна состојба;
- создавање на поволни услови за опстанок на Манастирот и задржување на интегритетот на сите податоци што ги носи со себе како сведоштво;
- ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Манастирот и за неговата улога во културната
идентификација;
- оспособување на Манастирот според неговата намена и значење, заради задоволување на културните,
научните, едукативните, естетските, верските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и
општеството.
Манастирот заради својата архитектонска, градежничка, историска, уметничка, епиграфска социолошка
и документарна вредност, својствата како автентичност, реткост, интегралност, зачуваност, старост и припадност, како и социјално комуникативната функција,
но и со неговото културно историско уметничко, научно и социјално комуникативно значење, изразено преку неговата градба, архитектонската концепција и функционалната просторна организација, стилските влијанија и декоративните елементи на фасадите, како и зачуваната ликовна содржина во ентериерот, е сведоштво за едно време кое е од поширок интерес за проучување на општествено економските и културно историските прилики во Република Македонија.
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Член 2
Манастирот се наоѓа во подрачјето на Општина Сарај во Скопје, на КП 1070/2, 1070/3 и делови од КП
1070/1, 1070/4, 1072 и 1073, КО Матка, во пределот
Матка во клисурата на реката Треска на левиот брег на
хидроакумулацијата Матка, со координати:
- најисточната точка: С 410 57’ 03,61’’, И 210 17’
57,64’’;
- најјужната точка: С 410 57’ 00,93’’, И 210 17’
57,42’’;
- најзападната точка: С 410 57’ 01,02’’, И 210 17’
56,70’’;
- најсеверната точка: С 410 57’ 03,67’’, И 210 17’
57,58’’,
на надморска височина од 347 до 352 м и зафаќа
површина на црква 70 м2 и конак 142 м².
Манастирската црква Св.Андреја ги има следните
координати: Х=410 57’ 02,28’’, Y 210 17’ 57,29’’;
Член 3
За заштитеното добро се утврдува следниот опис на
границите:
- источна граница започнува од североисточниот
агол на манастирската порта на КП 1070/1 како точка
на сечење со југоисточната граница на таа КП и почетна точка на источната граница на доброто и се движи
во правец на југ по источната граница на КП 1070/1,
КП 1070/4 и КП 1070/2, до југоисточниот агол на последната КП, како точка на сечење со јужната граница
на доброто, граничејќи се со КП 1088;
- јужната граница започнува од пресечната точка со
источната граница на доброто и се движи во правец на
запад низ дел од КП 1073, кон границата со КП 1072,
на растојание од 10 м јужно од југозападниот агол на
КП 1070/2 до точката на сечење со таа граница и натаму во дел од КП 1072 во истиот правец во должина од
30 м, како точка на сечење со западната граница на
доброто, граничејќи се со КП 1073 и КП 1072;
- западната граница започнува од пресечната точка
со јужната граница на доброто и се движи во правец на
север низ КП 1072 и 1070/4, на растојание од западната
граница на КП 1070/2 кон точката западно 10 м од северозападниот агол на таа КП како реперна точка, од
каде свртува во правец на североисток во КП 1070/1,
по оградата сѐ до северозападниот агол на манастирската капија во таа КП како точка на сечење со северната граница на доброто, граничејќи се со КП 1070/4,
1070/1 и 1072;
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- северната граница започнува од пресечната точка
со западната граница на доброто и се движи во правец
на исток по североисточната ивица на манастирската
капија до точката на сечење со источната граница на
доброто како завршна точка на описот на границите на
доброто, граничејќи се со КП 1070/1.
Член 4
За Манастирот се утврдува една контактна зона,
што зафаќа катастарските парцели КП 970 (дел, езеро –
брана), КП 971 (дел, шума), КП 1070/1 (дел, шума), КП
1070/4 (дел шума), КП 1072 (дел, шума), КП 1073 (дел,
шума), 1087 (езеро), КП 1088 (дел, езеро) и КП 2851
(дел, езеро) во КО Матка, на надморска височина од
340 до 366 м, со следниве координати на просторот
што го опфаќа:
- најисточна точка: Х=41° 57’ 02.59’’ Y=21° 18’ 02.29’’
- најјужна точка: Х=41° 57’ 00.59’’ Y=21° 17’ 56.40’’
- најзападна точка: Х=41° 57’ 00.59’’ Y=21° 17’ 56.40’’
- најсеверна точка: Х=41° 57’ 07.88 Y=21° 17’ 57.53’’
Контактната зона на Манастирот ги има следните
граници:
- источната граница започнува од точката на сечење
на западната граница на КО Шишево со североисточниот агол на КП 970 КО Матка-вгр, кај браната на хидроакумулацијата Матка и се движи во правец на југоисток по границата на двете КО, односно по источната
граница на КП 2851 КО Матка (источен брег на езерото Матка) до северниот агол од првиот залив на КП
2817 КО Шишево-вгр, како пресечна точка со јужната
граница на контактната зона;
- јужната граница започнува од пресечната точка со
источната граница на контактната зона и се дижи во
правец на запад низ езерото, односно низ деловите од
езерото што припаѓаат на КП 2851 и КП 1088, до северниот агол на првиот залив на левиот брег кај КП
1073 и натаму низ таа КП по права линија до точката
на сечење со границата на КП 1072 на растојание од 30
м од југозападниот агол на КП 1070/2, како пресечна
точка со западната граница на контактната зона;
- западната граница започнува од пресечната точка
со јужната граница на контактната зона и се движи
прво во правец на севрозапад низ КП 1072 до точката
на сечење со границата на КП 1070/4 на растојание од
30 м од југозападниот агол на КП 1070/2, а потоа
свртува во правец на север и се движи низ КП 1070/4
по права линија на растојание од 30 м од северозападниот агол на КП 1070/2 до точката на сечење со границата на КП 1070/1, од каде продолжува по права линија
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низ таа КП и натаму низ КП 1069 и делумно низ КП
971 до точката во таа КП на растојание од 20 м западно
од работ на браната на хидроакумулацијата Матка, односно западно од точката на сечење на КП 969, 970 и
1087 со североисточната граница на КП 971, како пресечна точка со северната граница на контактната зона;
- северната граница започнува од пресечната точка
со западната граница на контактната зона и се движи
во правец на североисток, прво низ делот од КП 971
кон исток до точката на сечење на таа КП со КП 969,
970 и 1087, а потоа полукружно низ КП 970 по оската
на браната до нејзиниот североисточен раб, односно до
точката на сечење со источната граница на контактната
зона, како завршна точка на описот на границите на
контактната зона.
Член 5
За Манастирот се утврдува режим на заштита од
прв степен со следниве мерки на заштита:
- задржување на постојната конфигурација на теренот
во границите на споменичката целина, со сите негови карактеристики и со изградените потпорни ѕидови, камени
огради и други елементи наменети за безбеден пристап,
движење, престој и живеење во Манастирот;
- зачувување на целовитоста на историската структура, формата, големината, изгледот, изворните материјали, фреските, натписите и другите вреднувани содржини од ентериерот и екстериерот на манастирската црква;
- забрана за изградба на нови објекти во границите
на споменичката целина и за изведба на други градежни и слични работи, освен тие во функција на достапност на хендикепирани лица, подобра безбедност, партерно уредување на дворното место и инфраструктурни потреби на Манастирот;
- редовно одржување на Манастирот и преземање
мерки на непосредна заштита по потреба (превентива,
санација, конзервација, реставрација);
- усогласување на функциите на Манастирот за негов
опстанок и одржлив развој во согласност со целите на
заштитата на културно наследство и начелата на интегрираната заштита на недвижното културно наследство;
- спречување на појави и влијанија, како и исклучување на можноста за преземање дејства со кои се врши
или може да настане оштетување, уништување или нарушување на интегритетот на споменичката целина.
Член 6
За контактната зона на Манастирот се утврдува режим на заштита од трет степен со следниве мерки на
заштита:
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- задржување на постојната намена на отворениот
јавен простор вклучен во границите на контактната
зона, особено на предметниот дел од хидроакумулацијата „Матка“ и контрола на движењето на пловните објекти за туристички, рекреативни и други потреби во
контактната зона;
- одржување и контрола на пристапната патека до Манастирот, вклучена во границите на контактната зона;
- контрола на градењето во границите на контактната зона, особено ако со тоа се попречува достапноста
на доброто или се нарушува интегритетот на заштитеното подрачје.
Член 7
Покрај мерките на непосредна заштита од членовите 5 и 6 од оваа одлука, за Манастирот се утврдуваат и
следниве други мерки на заштита:
- означување на доброто со знаци и други информативни ознаки предвидени со националните прописи и
ратификуваните меѓународни договори од областа на
заштитата на културното наследство;
- вклучување на доброто и на неговото заштитено
подрачје во сите релевантни плански инструменти
(стратегии, планови, програми и сл.) на локално, и национално ниво, таму каде што тоа не е направено, особено во областа на просторното и урбанистичкото планирање, заштитата на животната средина и природата,
и локалниот развој, туризмот и другите допирни области од значење за интегрираната заштита на предметната споменичка целина и нејзиното заштитено подрачје;
- забрана за градба или внесување на капацитети
што придонесуваат за присуство на различни форми на
загадување, бучава и вибрации;
- забрана за експлоатација на минерални суровини;
- забрана за депонирање на смет, односно изградба
или формирање на депонии за отпад во границите на
контактната зона и во нивна близина;
- забрана за поставување рекламни паноа, плакати,
антенски и слични инсталации и опрема или какви било други ознаки и натписи, со исклучок на тие предвидени со прописите за заштита на културното наследство или со други прописи;
- забрана за палење оган на отворено во рамките на
заштитеното подрачје;
- забрана за подигање меморијални споменици и
спомен обележја во границите на доброто што не се
поврзани со историјата на Манастирот;
- затскривање на инсталациите и опремата за инфраструктурните мрежи, на начин што обезбедува да
не бидат видливи на објектите и во просторот на заштитеното подрачје;
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- преземање на подготвителни, превентивни, корективни и мерки на претпазливост заради заштита на
доброто од противправни дејства, деструктивни ефекти
од загадување, бучава, вибрации, пожар, одрони, лизгање на земјиштето и други природни и слични непогоди, вооружен судир и други опасности со кои се загрозува или може да биде нарушен интегритетот на споменичката целина и заштитеното подрачје во целост;
- подготвување и донесување план за управување
со предметната споменичка целина;
- подготвување и донесување на планови за безбедносна заштита и друга планска документација предвидена со позитивните прописи;
- вршење на конзерваторски мониторинг на заштитеното подрачје;
- обезбедување достапност на јавноста во согласност
со прописите за заштита на културното наследство;
- почитување на режимот на заштита на Споменикот на природата – „Кањон Матка“ утврден според
прописите за заштита на природата, за делот од тоа
заштитено подрачје на природата што го зафаќа предметното заштитено споменичко подрачје.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2268/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
1122.
Врз основа на член 54 став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република
Македонија на седница одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ДОДАТОЦИТЕ НА ИСХРАНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за безбедност на додатоците на
исхрана, бр.02-3598/5 од 29.12.2017 година и 22-6536/6
од 25.1.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2436/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1123.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска соспственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
недвижна ствар - зграда бр.1, намена на зграда ДП,
влез 1, кат ПР, внатрешна површина 105 м2 која се наоѓа на место викано „Село“, КП бр.611, КО Сарај, запишана во Имотен лист бр.390, сопственост на Република
Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на
трајно користење, без надоместок на Општина Босилово.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за финансии и Општина Босилово во рок од пет дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2484/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1124.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија се даваат
на трајно користење, без надомест, недвижни ствари деловни простории во зграда 2, влез 1, кат 01, кои се
наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, на
КП 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број
9099, сопственост на Република Македонија и тоа:
- дел од хол со површина од 15,71 м2,
- дел од скали со површина од 7,8 м2,
- дел од ходник со површина од 24,83 м2,
- просторија број 27 со површина од 16,62 м2,
- просторија број 28 со површина од 11,40 м2,
- санитарен јазол со површина од 9,73 м2,
- просторија број 31 со површина од 23,76 м2,
- просторија број 32 со површина од 17,91 м2,
- ходник со површина од 19,61 м2,
- просторија број 35 со површина од 10,76 м2,
- просторија број 36 со површина од 2,24 м2,
- просторија број 37 со површина од 9,65 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2497/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1125.
Врз основа на член 18, став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.3.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари – објекти во поранешна касарна Струмица, кои се наоѓаат на улица „Воен круг“, во КО
Струмица, запишани во ИЛ бр. 13088, сопственост на
Република Македонија, и тоа:
- КП бр. 7034/21, згр.бр.1, влез 001, кат ПР, број
000, ДП, со површина од 909 м2;
- КП бр.7034 /23, згр.бр.1, влез 001, кат 01, број 000,
ДП, со површина од 818 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.1, влез 001, кат 02, број 000,
ДП, со површина од 818 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.2, влез 001, кат ПР, број
000, ДП, со површина од 818 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.2, влез 001, кат 01, број 000,
ДП, со површина од 1574 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.2, влез 001, кат МА, број
000, ДП, со површина од 239 м2;
- КП бр.7034/23 , згр.бр.2, влез 001, кат ПО, број
000, ДП, со површина од 1507 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.2, влез 001, кат ПР, број
000, ДП, со површина од 1574 м2;
- КП бр.7034/23, згр.бр.3, влез 001, кат ПР, број 000,
ДП, со површина од 46 м2;
- КП бр.7034/6, згр.бр.2, влез 001, кат 01, број 000,
ДП, со површина од 409 м2;
- КП бр.7034/6, згр.бр.2, влез 001, кат 01, број 000,
ДП, со површина од 409 м2;
- КП бр.7034/5, згр.бр.1, влез 001, кат ПР, број 000,
ДП, со површина од 135 м2;
- КП бр.7034/23 , згр.бр.4, влез 001, кат ПР, број
000, ДП, со површина од 356 м2;
- КП бр.7034/1, згр.бр.42, влез 001, кат ПР, број
000, ДП, со површина од 21 м2;
- КП бр.7034/4, згр.бр.3, влез 1, кат 01, ДП, со површина од 558 м2;
- КП бр.7034/4, згр.бр.3, влез 1, кат МА, ДП, со површина од 558 м2;
- КП бр.7034/4 згр.бр.3, влез 1, кат ПР, со површина
од 552 м2;
- КП бр.7034/13, згр.бр.1, влез 001, кат 01, број 000,
ДП, со површина од 420 м2;
- КП бр.7034/13, згр.бр.1, влез 001, кат ПО, број
000, со површина од 381 м2;
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- КП бр.7034/13, згр.бр.1, влез 001, кат ПР, број
000, со површина од 391 м2;
- КП бр.7034/14, згр.бр.1, влез 1, кат ПР, ДП, со
површина од 1936 м2;
- КП бр.7034/14, згр.бр.2, влез 1, кат ПР, ДП, со
површина од 778 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струмица.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Општина Струмица, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2702/1
Заменик на претседателот
27 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1126.
Врз основа на член 30 став (1) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од
интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1. На Министерството за труд и социјална политика
за помош на евидентирани приматели на социјална помош бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка и тоа:
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3102/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1127.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ,
Г4-СТОВАРИШТА КО РАКИТЕЦ, ОПШТИНА
КОНЧЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси, Г4-стоваришта КО Ракитец,
Општина Конче.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3238/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1128.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ КО СОПИШТЕ-ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекси
КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3242/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1129.
Врз основа на член 49-а став 5 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата одржана 3.4.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНOK НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР КО БРЊАРЦИ, ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на бензинска пумпна
станица и услужен центар КО Брњарци, Општина Гази
Баба бр.41-5287/1 од 30.7.2013 година (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 109/13).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3323/1
Претседател на Владата
3 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1130.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 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
и 142/16) и член 8 став (6) 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, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје.
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Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 592 со површина од 5.294
м2, дел од КП 602/5 со површина од 4.159 м2, дел од
КП 592 со површина од 173 м2, дел од КП 602/5 со
површина од 9.309 м2 и дел од КП 602/5 со површина
од 172 м2, односно со вкупна површина од 19.107 м2
според Имотниот лист бр.1 во КО Бунарџик и Геодетскиот елаборат бр. 08/18-122 од 23.2.2018 година, во
сопственост на Република Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистички план бр.05/18, КО Бунарџик, Општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Бр.08-374/2 од 1.3.2018 година, врз основа
на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички број F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од
страна на Комисијата во рамки на Министерството за
транспорт и врски, со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008
година („Градежно земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 (педесет) години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно
за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија на денот на уплатата, односно 1.910,7 евра
за една година, определено како фиксен износ.
- По истекот на првите пет години од датумот кога
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе
од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка
на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно
за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште,
закупопримачот доставува доказ за реализирана уп-
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лата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 9.553,5 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на
уплатата, како закупнина за првите пет години за
што закупопримачот е претходно известен од страна
на закуподавачот.
По истекот на првите пет години од датумот кога е

- зграда 1, намена на зграда - згради во останато
стопанство, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина
од 545 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на

Бр. 44-3843/1

Заменик на претседателот

оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не

3 април 2018 година

на Владата на Република

подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-

Скопје

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

готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на
Буџетот на Република Македонија, за што закупопримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

__________
1132.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република

Бр. 44-3658/1

Претседател на Владата

Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,

3 април 2018 година

на Република Македонија,

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

120/16,163/16 и 74/17), член 51 од Законот за тутун и
тутунски производи („Службен весник на Република

__________
1131.

Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13,

Врз основа на член 18, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен

весник

на

Република

Македонија“

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.4.2018 година, донесе

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 Законот 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, одржана на

ОДЛУКА

3.4.2018 година, донесе

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

Член 1
Со оваа одлука на Општина Струмица се даваат на
трајно користење без надоместок недвижни ствари кои

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА

се наоѓаат на ул. „Дабиља“ бр.361, на КП бр.3809, КО
Дабиља, запишани во Имотен лист бр. 511, сопственост на Република Македонија и тоа:

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

- зграда 1, намена на зграда - згради во останато

делството за 2018 година (,,Службен весник на Репуб-

стопанство, влез 001, кат 01, со внатрешна површина

лика Македонија“ бр.17/18) во делот I табелата се ме-

од 194 м2 и

нува и гласи:
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- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина од подмерката 1.12 од дел II на оваа програма,
- од минимум 5 до максимум 20 грла говеда од
подмерката 2.1 од дел III на оваа програма,
- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од
подмерката 2.7 од дел III на оваа програма,
- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од подмерката 2.9 од дел III на оваа програма,
- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од
подмерката 2.11 од дел III на оваа програма и
- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства
од подмерката 2.18 од дел III на оваа програма.“

II
Во делот II во воведната реченица износот
„1.500.000.000“ се заменува со износот „1.700.000.000“.
III
Во делот III во воведната реченица износот
„1.100.000.000“ се заменува со износот „1.000“.

VII
Во делот VII износот „12.000.000“ се заменува со
износот „1.000“.
VIII
Во делот VIII износот „50.000.000“ се заменува со
износот „1.000“.

IV
Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „1.000“ и на крајот се додава нова реченица која гласи:
„Помошта се однесува на премии за осигурување склучени од 1 август 2017 година до 31 јули 2018 година.“

IX
Во делот VIII-а износот „50.000.000“ се заменува
со износот„175.000.000“, а по зборот „година“ се додаваат зборовите „во висина од 10% од утврдената загуба
на приходи од продажба на земјоделски растенија и
животни на земјоделски имот и штети на стакленици и
пластеници.“

V
Во делот V износот „1.000.000“ се заменува со износот „1.000“.

X
Во делот IX износот „50.000.000“ се заменува со износот „1.000“.

VI
Во делот VI во ставот 1 износот „10.000.000“ се заменува со износот „1.000“.
Во ставот 2 алинејата 3 се брише.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Дополнителната помош се доделува на земјоделски стопанства корисници на директни плаќања кои
имаат:
- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина од подмерката 1.1 од дел II на оваа програма со
задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал,
- од минимум 0,7 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.5 од дел II на оваа програма,
- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.9 од дел II на оваа програма,

XI
Во делот X износот „1.000.000“ се заменува со износот „1.000“.
XII
Во делот XII износот „3.301.500.000“ се заменува
со износот „4.270.492.000 “.
XIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3387/1
3 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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