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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

 МАКЕДОНИЈА 

3671. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

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

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

120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Влада-

та на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-

ните износи и начинот на директните плаќања за 2019 

година („Службен весник на Република Македо-

нија“бр.29/19 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр.106/19, 120/19, 181/19 и 221/19) во 

членот 2 став (2) во табелата по подмерката „1.20“ се 

додава нова подмерка „1.20-a“ која гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 

„ (3) Спроведувањето на подмерката 1.20-а. “Дирек-

тни плаќања за произведено и предадено грозје од сор-

тите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бур-

гундец црн, жилавка и кадарка“ од член 2 став 2 на 

оваа уредба се врши врз основа на потврди издадени од 

страна на регистрирани капацитети за производство на 

вино во Република Северна Македонија. ” 

Ставовите: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 

(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 

(23), (24) и (25) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 

(22), (23), (24), (25) и (26).  

 

Член 3 

Во членот 4 во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9. ” се 

заменуваат со зборовите „1.7., 1.9. и 1.20-а.”. 

Во точката 4 во алинејата 3 по зборовите „5 ноем-

ври 2019 година“се додаваат зборовите „како и до 22 

ноември 2019 година од денот на влегувањето на сила 

на оваа уредба“. 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“.                                                                        

 

Бр. 45-8912/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3672. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на улица 

„Пандил Шишков“ бр.14  на КП 735/3, во КО Кисела 

Вода 2 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-8, влез 

1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 195 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-8, влез 

1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ПП, со внатрешна површина од 2 м2  и 

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

1, кат ПР, бр. 1, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда П, со внатрешна површина од 18 м2 во корист 

на Република Северна Македонија во Катастарот на 

недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

                                                                        

Бр. 45-6720/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3673. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

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

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 

НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕ-

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ц.О. – СКОПЈЕ,  ЗА ПЕРИОДОТ  

ОД 1.11.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на вработените во Јавното 

претпријатие Службен весник на Република Северна 

Македонија ц.о. – Скопје, за периодот од 1.11.2019 го-

дина до 31.12.2019 година, бр. 02-2203/1 од 25.10.2019 

година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Северна Маке-

донија ц.о. – Скопје, на седницата одржана на 

25.10.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8471/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3674. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-

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

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19 ), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноем-

ври 2019 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 ЗА СЕЛО СТАР ДОЈРАН И СЕЛО СРЕ-

ТЕНОВО  ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НА-

МЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И 

ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, 

Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-

ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИН-

ФРАСТРУКТУРА   КО  СРЕТЕНОВО,  ОПШТИНА  

ДОЈРАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Стар Дојран и  село 

Сретеново  за изградба на објекти со намена А-дому-

вање, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни инс-

титуции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-

зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Срете-

ново, општина Дојран. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 79513 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6883/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3675. 

Врз основа на член 18 став ( 1 ) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Ранковце се даваат на 

трајно користење без надоместок недвижни ствари 

сопственост на Република Северна Македонија, со 

вкупна површина од 388 м2 и 3 м3, кои се наоѓаат во 

село Герман, Општина Ранковце на: 

1. КП. бр.4420, место викано Плавило, КО Герман, 

запишани во Имотен лист бр.592 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР. 

број 0, намена на посебен дел од зграда ПП, со внат-

решна површина од 13 м2; 

- зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, 

број 0, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-

решна површина од 222 м2; 

- зграда 1, намена на зграда В1 -1, влез 3, кат ПО, 

број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатреш-

на површина од 59 м2; 

- зграда 4, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 

број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатреш-

на површина од 12 м2; 

- зграда 5, намена на зграда Е18, влез 1, кат ПР. број 

0, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна 

површина од 3 м3, 

2. КП. бр. 4423, место викано Плавило, КО Герман, 

запишани во Имотен лист бр.592, и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 

број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатреш-

на површина од 32 м2; 

- зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, 

број 0, намена на посебен дел од зграда П, со внатреш-

на површина од 30 м2, 

3. КП. бр. 4421 место викано Плавило, КО Герман, 

запишани во Имотен лист бр.81. и тоа зграда 2, намена 

на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посе-

бен дел од зграда П, со внатрешна површина од 20 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7101/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3676. 

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

та на Република Македонија („Службен весник  на Ре-

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

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

142/16 и 140/18 и „Службен весник  на Република Се-

верна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 12 но-

ември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ  НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕНИ СТВАРИ БЕЗ  

НАДОМЕСТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанување и за давање на времено користење  на 

недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

56/09). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-7102/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3677. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на               

12 ноември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Основен суд 

Кочани да спроведе постапка за избор на правно лице 

кое врши дејност или поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад на движни ствари - опрема кои 

се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и 

не можат да се продадат или разменат како такви, сог-

ласно Oдлуката за расход на опрема Су-03-2/19-3 од 

18.10.2019 година, донесена од претседателот на Осно-

вен суд Кочани.   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-8379/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3678. 

Врз основа на член 21 став 1 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, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноем-

ври 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 

ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШ-

ТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ  

ДО 3 ХЕКТАРИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост за површини до 3 хектари, бр.02/19 со ар-

хивски бр.39-10547/1 од 22.10.2019 година, распишан 

од министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8576/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3679. 

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕК-

СПРЕСЕН ПАТ А4, ШТИП – КОЧАНИ, ДЕЛНИЦА 

КРУПИШТЕ – КОЧАНИ ОД КМ 14+300 ДО КМ 

28+057,44 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И 

ЧАКАЛ  НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРУПИШТЕ 2“,  

ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 

изградба на експресен пат А4, Штип – Кочани, делница 

Крупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на 

минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 

„Крупиште 2“, општина Карбинци, со површина на 

простор на концесија за експлоатација дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 

тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7602764 4635521 

Т-2 7602471 4635546 

Т-3 7602624 4635943 

Т-4 7602511 4635921 

Т-5 7602243 4635734 

Т-6 7602288 4635560 

Т-7 7602475 4635383 

Т-8 7602642 4635267 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.149865 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 11.7.2021 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

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

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

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

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-

рот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика  Северна Македонија“.         

 

Бр. 45-8718/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3680. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА 

ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕК-

ТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ТОПОЛКА СО РЕФ.БР.315 

И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КО ДОЛНО ЈАБОЛ-

ЧИШТЕ  И  КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за линиска инфрас-

труктурна градба за изградба на мала хидроелектрична 

централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, 

КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка. 

                                                                           

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2300 м2 , 

ги има следните катастарски индикации: 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                           

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-8724/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3681. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

  

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило за старо железо, сопственост на Репуб-

лика Северна Македонија, чиј корисник е Министер-

ството за финансии и тоа: 

- патничко моторно возило; 

- марка: Сеат,  

- тип: Ибица 1.4 Стела, 

- година на производство: 2000,  

- регистарска ознака: КУ-003-МФ, 

- број на мотор: AKK 228719, 

- број на шасија: WSSZZZ6KZ1R 130362, 

- сила на мотор (kw): 44, 

- работна зафатнина на моторот (cm3):1390 и   

- боја на каросерија: темна плава 98. 

 

Член 2 

Продажбата на движната ствар од членот 1 на оваа 

одлука ќе се врши по пат на електронско јавно надда-

вање преку електронскиот систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-

сии - Управа за имотно правни работи со проценета 

вредност од 10,00 денари од килограм согласно со про-

ценката од Бирото за судски вештачење бр. СВ V 267 

/18 од 29.1.2019 година.  

Почетна цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната процената вредност и истата из-

несува 6.880,00 денари, согласно со проценката на Би-

рото за судски вештачења и документацијата за офици-

јалното мерење за тежината на моторното возило кое 

изнесува 688 kg. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8756/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3682. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-

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

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноем-

ври 2019 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 ОБЈЕКТ СО  НАМЕНА A4-ВРЕ-

МЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ЧЕЛОПЕК ВОН-Г.Р.,  

ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 

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 објект со  намена A4-времено сместување 

КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница. 

   

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8958/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3683. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-

ње и  располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија,  на седницата одржана на 12 

ноември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Охрид 
за потребите на СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-8979/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3684. 

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 
84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република  Се-
верна Македонија“ бр 101/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 
2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваa одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 
нафтени деривати на Општина Кичево. и тоа: 

- Еуродизел БС  ........................  100.000 литри. 
Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се от-

стапуваат на Општина Кичево за потребите на ЈП за 
комунални дејности Комуналец – Кичево за спроведу-
вање на активности за транспорт на отпад.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Општина Кичево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-9012/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

3685. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 12 ноември  2019 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 ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛА-
СА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА 
ИНДУСТРИЈА КО ЛЕШОК, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

 
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 објект со основна класа на намена Г2-лесна 
и незагадувачка индустрија КО Лешок, општина Те-
арце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
Бр. 45-9013/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3686. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користе-
ње и  располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 
ноември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Oпштина Битола 

за потребите на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

                                                                        

Бр. 45-9019/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3687. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 

130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-

МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2019 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 5/2019 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

114/2019), во точката 1 износот „448.479.532“ се заме-

нува со износот „552.688.858“. 

2. Во точката 2, потточка 2 износот „78.353.278“ се 

заменува со износот „93.353.278“. 

Потточката 10 се брише. 

Потточките 11 и 12 стануваат потточки 10 и 11. 

Потточката 13 која станува потточка 12 се менува и 

гласи:  

„Експропријација на Коридор VIII 152.688.858 де-

нари 

Средствата се наменети за потребите за експропри-

јација, a со цел реализација на проектите за рехабили-

тација, реконструкција и изградба на Коридор VIII.  

Средствата од програмата еднократно ќе бидат 

префрлени на наменска сметка на JП МЖ Инфраструк-

тура отворена во деловна банка и истите ќе се користат 

континуирано во текот на годините се додека целосно 

не се реализираат“. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8338/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3688. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 

20/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.124/19) и член 40 став 3 од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Македонија за 

2019 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 го-

дина, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА 

  

1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2019 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 5/19 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19), 

табелата се заменува со нова табела, која гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

      Бр. 45-8495/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

           Скопје Зоран Заев, с.р. 

_____________________ 

3689. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16,  64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември   2019 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ 

СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА 

  

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 5/19),  табелата се заменува со нова табела, која гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 
 

     Бр. 45-8502/1 Претседател на Владата 
12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
            Скопје Зоран Заев, с.р. 

_____________________                                                                    
3690. 

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 15/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 160/2019), во делот II, во 
табелата, во точка 1 износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“. 

 
Во „Вкупно“ износот „11.200.000,00“ се заменува со износот „21.200.000,00“. 
 

II 
Во делот III, во ставот 1 во воведната реченица износот „11.200.000,00“ се заменува со износот 

„21.200.000,00“. 
Во табелата, точката 1 се менува и гласи:  
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Во „Вкупно“ износот „11.200.000,00“ се заменува 

со износот „21.200.000,00“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Пошумување на голини и ерозивни земјишта со 

садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата, ќе се 
врши првенствено на локации со поголема површина и 
кои се во состав или во непосредна близина на по-
стоечките шуми, а пошумување на голини и ерозивни 
земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од табе-
лата,  ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 
ха.“ 

 
III 

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

 
Бр. 45-8728/1 Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3691. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.238/18), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, до-
несе  
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 

НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

I 
(1)  Со оваа програма ќе се реализираат активности-

те за поддршка за печатење и дистрибуција на печате-
ните медиуми од општ информативен карактер.  

(2) Средствата за реализација на оваа програма се 
утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2019 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 238/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 211/19), раздел 040.01 - Влада на Ре-
публика Северна Македонија, потпрограма  16 - Под-
дршка за печатење и дистрибуција на печатени меди-
уми, ставка 425 - Договорни услуги во износ од 
50.000.000,00 денари.   

 
II 

Средствата од дел I став (2) од оваа програма ќе се 
користат за поддршка за печатење и дистрибуција на 
печатените медиуми во насока на заштита на плурализ-
мот од областа на медиумите.  

III 
Корисници на средствата од дел I став (2) на оваа 

програма се печатените медиуми од општ информати-
вен карактер кои објавуваат содржина насочена кон 
непрекинато информирање на јавноста за тековните 
политички, економски, социјални и културни прашања.  

 
IV 

Поддршката за печатење и дистрибуција на печате-
ните медиуми ќе се врши од предвидените средства од 
дел I став (2) од оваа програма така што ќе се доделат 
на печатените медиуми кои се издаваат на македонски 
јазик во висина од 50% за направените трошоци за пе-
чатење и во висина од 50% за направените трошоци за 
дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат 
на јазиците на етничките заедници во висина не помал-
ку од 50% но не повеќе од 70% за направените трошо-
ци за печатење и во висина не помалку од 50% но не 
повеќе од 70% за направените трошоци за дистрибу-
ција, согласно доставените документирани докази за 
календарската 2018 година, а во зависност од бројот на 
поднесените барања.  

 
V 

(1) Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија (во натамошниот текст: Ге-
нералниот секретаријат) ќе објави Јавен повик за под-
дршка за печатење и дистрибуција на печатените меди-
уми за пријавување на интерес за средствата од оваа 
програма. 

(2) Јавниот повик се објавува во рок од три дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа програма, во два 
дневни весници од кои во по еден од весниците кои се 
издаваат на македонски јазик и во весниците што се из-
даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик и на веб-страницата на Владата на Ре-
публика Северна Македонија. Јавниот повик ќе трае 
десет дена од денот на неговото објавување во дневни-
те весници. 

(3) Еден корисник може да поднесе само едно бара-
ње за поддршка за печатење и/или дистрибуција на пе-
чатените медиуми (во натамошниот текст: барање) за 
користење на средствата од оваа програма. 

(4) Подносителот на барањето за учество по Јавни-
от повик до Генералниот секретаријат треба да под-
несе: 

 - Пополнет образец на барање; 
 - Документирани докази за направените трошоци 

за печатење и документирани докази за направените 
трошоци за дистрибуција на печатениот медиум за ка-
лендарската 2018 година. Како документирани докази 
за направените трошоци за дистрибуција се сметаат и 
оние што се искажани во форма на рабат на фактури. 
Медиумите кои самостојно го организираат и вршат 
печатењето и/или дистрибуцијата на медиумот, намес-
то фактури и испратници/приемници, како доказ доста-
вуваат Пресметка на цената на печатењето утврдена на 
принципот „дофат на рака“. Цената според принципот 
„дофат на рака“ се утврдува од цената за печатење по 
страница, соодветно на бројот на страници што субјек-
тот ја наплатува за печатење на медиум за неповрзано 
лице. Доколку не постои можност  за ваква пресметка, 
цената според принципот „дофат на рака“ се утврдува 
од цената на печатењето и дистрибуцијата (збир на ди-
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ректни трошоци за материјали, плата на директни ра-
ботници, општи трошоци на производството, општи 
режиски трошоци утврдени според избран клуч), зголе-
мена за вообичаената заработувачка (маржа) утврдена 
како просек од маржата на добивката пред оданочува-
ње на последните пет години. 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
јавни давачки за 2018 година, согласно закон; 

- Потврда дека не е отворена постапка за стечај из-
дадена од надлежен орган; 

- Потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција издадена од надлежен орган; 

- Потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не мy e изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно приватно партнерство;  

- Потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не мy e изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- Потврда дека со правосилна пресуда нe мy e изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност;  

- Потврда за регистрација на печатениот медиум во 
Регистарот на издавачи на печатени медиуми од 
Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски ус-
луги;  

- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното 
лице на подносителот на барањето дека печатениот ме-
диум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три 
години до денот на објавувањето на Јавниот повик; 

- Писмена изјава заверена кај нотар на одговорното 
лице на подносителот на барањето дека печатениот ме-
диум последните три години до денот на објавувањето 
на Јавниот повик во континуитет се продавал на паза-
рот. 

(5) Формата и содржината на образецот на барање-
то се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа прог-
рама.  

(6) Барањето може да се обезбеди преку интернет 
страницата на Владата на Република Северна Македо-
нија: www.vlada.mk 

(7) Кон барањето се приложува изјава заверена кај 
нотар дека барателот под морална, материјална и кри-
вична одговорност гарантира за точноста и веродостој-
носта на наведените податоци во барањето и за подне-
сената документација.  

 
VI 

 (1) За спроведување на Јавниот повик за доделува-
ње поддршка за печатење и дистрибуција на печатени 
медиуми, од страна на Генералниот секретаријат се 
формира Комисија која ќе биде составена од седум 
члена, и тоа: еден претставник од редот на вработените 
во Кабинетот на министерот без ресор задолжен за ко-
муникации, отчетност и транспарентност, еден прет-
ставник од редот на вработените во Генерален секрета-
ријат, еден претставник од редот на вработените во 
Министерството за финансии, еден претставник од ре-
дот на вработените во Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Северна Македонија, еден 
претставник од редот на вработените во Министер-
ството за информатичко општество и администрација и 
двајца надворешни медиумски експерти од кои еден е 

член на Асоцијацијата за заштита на националните пе-
чатени медиуми во Македонија (АЗНПМ) и еден е член 
на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ). 

(2) Врз основа на добиените барања и доставената 
документација се врши изборот на корисниците на 
средства согласно оваа програма врз основа на следни-
те критериуми: 

- Печатените медиуми да имаат подмирени јавни 
давачки за календарската 2018 година;  

- Да немаат отворена постапка за стечај;  
- Да немаат отворена постапка за ликвидација;  
- На печатениот медиум да не мy e изречена спо-

редна казна забрана за учество во постапки за јавен по-
вик, доделување на договори за јавна набавка и догово-
ри за јавно приватно партнерство;   

- На печатениот медиум да не мy e изречена спо-
редна казна привремена или трајна забрана за вршење 
на одделна дејност;  

- На печатениот медиум да не мy e изречена прекр-
шочна санкција забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, односно привремена забрана за 
вршење одделна дејност;  

- Печатените медиуми да се регистрирани во Регис-
тарот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата 
за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги;  

- Печатените медиуми да се печателе и дистрибуи-
рале на пазарот најмалку три години до денот на обја-
вувањето на Јавниот повик и  

- Печатените медиуми последните три години до 
денот на објавувањето на Јавниот повик во континуи-
тет да се продавале на пазарот. 

 (3) Комисијата по пристигнувањето на сите барања 
доставени за времетраење на Јавниот повик, со Запис-
ник за евалуација за исполнетите критериуми ќе го ут-
врди бројот на пристигнати барања и ќе изготви Листа 
на баратели кои имаат уредна и комплетна документа-
ција. По извршената евалуација на пристигнатите бара-
ња и доставената документација од печатените меди-
уми, Комисијата ќе изготви Записник за евалуација и 
Извештај на одобрени барања на корисници на сред-
ства согласно оваа програма.  

 (4) Барателите кои не доставиле уредна и комплет-
на документација нема да бидат утврдени во Листата 
на баратели.   

 (5) По изготвениот извештај од став (3) од овој дел, 
Генералниот секретаријат го изготвува Договорот за 
поддршка помеѓу корисникот на средствата и Генерал-
ниот секретаријат и го известува барателот по писмен 
пат за денот на потпишување на истиот. 

 
VII 

Генералниот секретаријат заклучно до 31.1.2020 го-
дина до Владата на Република Северна Македонија ќе 
достави извештај со финансиски показатели за реализа-
ција на оваа програма.  

 
VIII 

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

 
Бр. 45-8770/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3692. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

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

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

120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), 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 Македо-

нија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-

НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2019 година („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 158/19, 181/19, 216/19 и 

221/19) во делот II во табелата по подмерката 1.20. се 

додава нова подмерка 1.20-а. која гласи: 

 

 

 

 

 

II 

Во делот XV во табелата во мерката 1 во вториот 

ред по бројот „1.18.”  се додава нов број „1.20-а.”  
 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8910/1   Претседател на Владата 

12 ноември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3693. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за користење на повластена тари-

фа на електрична енергија на Друштвото за производ-

ство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА 

ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 

бр. 08-129/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 

NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане 

Сандански бр.64, Тетово, му се одобрува користење на 

повластена тарифа на електрична енергија произведена 

од хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.106”, со инсталирана моќност од 306 kW и со 

локација на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, оп-

штина Теарце. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 

SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на 

ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-227, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.106”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 306 

kW (една генераторска единица со моќност од 306 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.116.867 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
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трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска 

река со реф.бр.106”, УП1 бр. 08-08/17 од 30 јануари 

2017  година, односно се одобрува користење на пов-

ластените тарифи за одделните блокови, според след-

ната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија ја доставува 

оваа одлука до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

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

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

     

УП1 бр. 08-129/19  

12 ноември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3694. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен Весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за користење на повластена тари-

фа на електрична енергија на Друштвото за производ-

ство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА 

ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово УП1 

бр. 08-131/19 од 4 ноември 2019 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 12 ноем-

ври 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 

NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане 

Сандански бр.64, Тетово, му се одобрува користење на 

повластена тарифа на електрична енергија произведена 

од хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.105”, со инсталирана моќност од 360 kW и со 

локација на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 

SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на 

ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-226, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.105”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.3/52 КО Одри, општина Теарце, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 360 

kW (една генераторска единица со моќност од 360 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.260.945 kWh, 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска 

река со реф.бр.105”, УП1 бр. 08-60/16 од 13 октомври 

2016  година, односно се одобрува користење на пов-

ластените тарифи за одделните блокови, според след-

ната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија ја доставува 

оваа одлука до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 
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планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

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

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

     

УП1 бр. 08-131/19  

12 ноември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3695. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за донесување на решение за стек-

нување на статус на повластен производител на Друш-

твото за производство на хидроелектрична енергија 

СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 

ДОО Тетово УП1 бр. 08-128/19 од 4 ноември 2019 го-

дина, Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 

NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане 

Сандански бр.64, Тетово, му се издава решение за стек-

нување на статус на повластен производител за хидрое-

лектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.106”, со инсталирана моќност од 306 kW и со 

локација на КП бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, оп-

штина Теарце. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 

SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на 

ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-227, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.106”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.3/70, 2204/33 и 2204/4 КО Одри, општина Теарце, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 306 

kW (една генераторска единица со моќност од 306 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.116.867 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 19 

ноември 2039 година. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 

ова решение до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

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

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-128/19  

12 ноември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3696. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и 

член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 16 од Правилникот за повластени производители 

коишто користат повластена тарифа („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), поста-

пувајќи по барањето за донесување на решение за стек-

нување на статус на повластен производител на Друш-

твото за производство на хидроелектрична енергија 

СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 

ДОО Тетово УП1 бр. 08-130/19 од 4 ноември 2019 го-

дина, Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 12 ноември 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 

NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на ул. Јане 

Сандански бр.64, Тетово, му се издава решение за стек-

нување на статус на повластен производител за хидрое-
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лектроцентралата „MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.105”, со инсталирана моќност од 360 kW и со 

локација на КП бр.3/52 КО Одри, општина Теарце. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 

SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, со седиште на 

ул. Јане Сандански бр.64, Тетово, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-226, 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.105”, 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.3/52 КО Одри, општина Теарце, 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 360 

kW (една генераторска единица со моќност од 360 kW), 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.260.945 kWh, 

- датум на престанок на важење на ова решение: 19 

ноември 2039 година. 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 

ова решение до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

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

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 08-130/19  

12 ноември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3697. 

Врз основа на 78 став 1 т. ж) в.в. со член 71 став 1 

точка б), од Законот за извршување („Службен весник 

на РСМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Управниот одбор 

на Комората на извршители на РСМ на седница на ден 

7.11.2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ  Бла-

гој Панов од Кочани со адреса на живеење на ул. Цар 

Самоил бр. 11, Кочани и ЕМБГ  0510955493042 упи-

шан во Именикот на извршители при Комората на из-

вршители на РМ како извршител под реден број 74. 

Ова решение влегува во сила на ден 31.10.2019 го-

дина.  

О б р а з л о ж е н и е 

 

На ден 16.12.2009 година со Решение на Министе-

рот за правда бр.09-5337/1 лицето Благој Панов беше 

именувано за извршител на подрачјето на Основен суд 

Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница и 

Основен суд Делчево. Врз основа на чл. 33 став 5 од 

Законот за извршување („Службен весник на Р. Маке-

донија“ бр.35/05, 50/2006, 129/06, 8/08 и 83/09), из-

вршен е упис на извршител Благој Панов во Именикот 

на извршители  што се води од страна на Управниот 

одбор при Комората на извршители на РМ како из-

вршител под реден број 74.   

На ден 31.10.2019 година со Решение бр. 09-4573/2, 

со кое Министерот за правда како надлежен орган сог-

ласно  чл. 71 став 1 точка б) и став 2 од Законот за из-

вршување („ Службен весник на РМ “ бр. 72/16, 142/16 

и 233/18), донесувa решение за престанок на должноста 

извршител Благој Панов именуван за извршител на 

подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Бе-

рово, Основен суд Виница и Основен суд Делчево, со 

датум на престанокот на должноста на ден 31.10.2019 

година, поради навршување на 64 години возраст сог-

ласно закон. 

Комората на извршители на РСМ, во рамки на сво-

ите овластувања, на ден 07.11.2019 година врз основа 

на член 78 став 1 т. ж) од ЗИ, спроведе бришење на из-

вршител Благој Панов од Именикот на извршители кој 

го води Управниот одбор на Комората на извршители 

на РСМ, со што на истиот му престануваат сите об-

врски спрема Комората на извршители на РСМ.  

Согласно горенаведеното, Претседателот на Управ-

ниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлу-

чи како во диспозитивот на ова решение.  

 

Правна поука: против оваа одлука извршителот има 

право на правна заштита со поведување на управен 

спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по 

прием. 

 

      Бр. 03-562/2 Комора на извршители 

7 ноември 2019 година на Република Северна  Македонија 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Зоран Димов, с.р. 
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