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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
565.
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр.
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13, 44/14, 61/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
„МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната
одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Националната установа „Македонски народен театар“
– Скопје бр. 0201-5723 од 28.10.2015 година, донесена
од Управниот одбор на оваа установа, на седницата,
одржана на 28.10.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-115/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

567.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЈУГООПРЕМА АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Југоопрема АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-5376/10 од 21.12.2015, донесена од Управниот
одбор на Агенцијата, на седницата одржана на
21.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-149/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

566.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14160/14, 97/15 и 148/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016
година, донесе

568.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО АЛКАЛОИД АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КОЗЈАК АД КУМАНОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Алкалоид АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр. 02-5376/11 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Козјак АД Куманово во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-5376/12 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 21.12.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-149/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 42-149/3
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 5

569.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

571.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
МАКЕДОНИЈА ВИГ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЗИК СКАЧКОВЦЕ АД КУМАНОВО ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Осигурување Македонија Виг
во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-5376/14 од 21.12.2015 година, донесена
од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 21.12.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Скачковце АД Куманово во
сопственост на Агенцијата за управување со одземен
имот бр. 02-5376/13 од 21.12.2015 година година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата,
одржана на 21.12.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-149/4
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр. 42-149/6
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

570.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

572.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО СТОПАНСКА
БАНКА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КОМЕРЦИЈАЛНА
БАНКА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Стопанска банка АД Скопје во
сопственост на Агенцијата за управување со одземен
имот бр.02-5376/20 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 21.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-149/5
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Комерцијална банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/21 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана на 21.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-149/7
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 6 - Бр. 21

8 февруари 2016

573.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

575.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ЖИТО ЛУКС АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Тутунски Комбинат АД Прилеп во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/17 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата,
одржана на 21.12.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Жито Лукс АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр. 02-5376/15 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана
на 21.12.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 42-149/8
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

574.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Бр. 42-149/10
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

576.
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ТРГОТЕКСТИЛ
МАЛОПРОДАЖБА АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО КИК АД КУМАНОВО, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Трготекстил Малопродажба
АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување
со одземен имот бр. 02-5376/19 од 21.12.2015 година,
донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во КИК АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр. 02-5376/18 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 21.12.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-149/9
2 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-149/11
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 7

577.
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

579.
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО БИБРОК АД КУМАНОВО, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ
АД ОХРИД, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Биброк АД Куманово, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр. 02-5376/16 од 21.12.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 21.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-149/12
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

578.
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО МАКЕДОНСКИ
ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ, ВО СОПСТВЕНОСТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Хотели Метропол АД Охрид,
во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 02-5376/22 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 21.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-149/14
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

580.
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ ВО ХАЛК БАНКА АД
СКОПЈЕ, ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Македонски Телеком АД
Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со
одземен имот бр. 02-5376/23 од 21.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 21.12.2015 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите во Халк Банка АД Скопје, во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр. 02-200/2 од 1.2.2016 година, донесена од Управниот
одбор на Агенцијата, на седницата одржана на
1.02.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-149/13
2 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-149/15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 8 - Бр. 21

8 февруари 2016

581.
Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05,
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016
година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2016 ГОДИНА

582.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од
примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за
нивно целосно функционирање во 2016 година, и тоа:
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
Универзитетски стоматолошки клинчки центар „Св. Пантелејмон“ - Скопје
Универзитетска клиника за ревматологија
Универзитетска клиника за токсикологија
Универзитетска клиника за инфективни болести
Универзитетска клиника за дерматологија
Универзитетска клиника за детска хирургија
Универзитетска клиника за трауматологија,
ортопедски болести, анестезија, реанимација и
интензивно лекување и ургентен центарСкопје
Универзитетска Клиника за државна кардиохирургија - Скопје
Клиничка болница -Битола
Општа болница Дебар
Општа болница Кичево
Општа болница Кочани
Општа болница Охрид
Општа болница Прилеп
Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза (Чаир) - Скопје
Институти по белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје
Институт за медицина на трудот на Република
Македонија
Психијатриска болница - Скопје
Здравствен дом - Гевгелија
Здравствен дом - Дебар
Здравствен дом - Кочани
Здравствен дом - Охрид
Здравствен дом - Струга
Здравствен дом - Тетово
Здравствен дом - Берово
Здравствен дом - Македонски Брод
Здравствен дом- Неготино
Здравствен дом - Ростуше
Здравствена станица Липково

Бр. 42-219/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработката
на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана
геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 940, КО Леуново.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-253/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

583.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна споственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користење на
движната ствар, и тоа:
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- патничко моторно возило марка FORD DNW
FOCUS
TURNIER
TDDI,
број
на
шасија
WFONXXGCDNXD49429, број на мотор XD49429, регистарска ознака SK-9387-AD, година на производство 1999,
работна зафатнина на моторот 1753см3, сила на моторот
66 kW/ks, боја на каросеријата металик зелена /3ф.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Струга.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен
дом Струга, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-308/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

584.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна споственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ОПШТА БОЛНИЦА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користење на
движната ствар, и тоа:
- патничко моторно возило марка JEEP
CHEROKEE
5.2
V8,
број
на
шасија
1J4GZB8Y9VY521652, број на мотор 01133089, регистарска ознака SK-686-SU, година на производство
1997, работна зафатнина на моторот 5216 см3, сила на
моторот 156 kW/ks, боја на каросеријата црна/20.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Општа болница Охрид .
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Општа болница Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-308/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

585.
Врз основа на член 47 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. 78/2015,
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар, сопственост на Република Македонија - корисник Судски совет на Република Македонија, и тоа патничко моторно
возило RENAULT MEGANE со регистарски таблички
број ЅК 532-SZ, бр. на шасија VF1KMSF0534314584,
бр. на мотор K9KG724D003886, година на производство 2005 год., сила на мотор 63 KW, работна зафатнина на мотор 1461, места за седење - 5, боја на каросерија - 98 металик сина, не е во возна состојба, не е регистрирано.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за
судски вештачења бр.СВ V 277/2015 од 14.12.2015 година, во кој што е проценета вредноста на движната
ствар на износ од 34.800,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува проценетата вредност и истата изнесува
34.800,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-355/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

586.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе

Стр. 10 - Бр. 21
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за економија бр.42-11561/1-14 од 8.1.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/15)

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско
друштво „Аеродроми на Македонија“ бр.42-11627/7 од
21.11.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.208/15).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

587.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО–ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО
И ЛОВСТВО

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/3
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

589.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ –
СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство
за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство бр.42-3250/4
од 24.3.2015 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.51/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за
судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје
бр.42-9484/2 од 6.10.2015 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.177/15).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-363/2
2 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-363/4
2 февруари 2016 година
Скопје

588.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе

590.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје бр.42-12315/8 од
15.12.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.223/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/5
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола бр. 09 – 20/3 од 12.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/7
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

591.
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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 2.2.2016 година, донесе

593.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството
за локална самоуправа бр.41-8558/2 од 11.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
144/12).

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Македонски енергетски ресурси“ – Скопје
бр. 09 – 22/2 од 12.1.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/6
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

592.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/8
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

594.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Стр. 12 - Бр. 21
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ –
СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО–ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО
И ЛОВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академија за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ – Скопје бр. 09 – 23/2 од 12.1.2016 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и
ловство бр. 09 – 21/2 од 12.1.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-363/9
2 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-363/11
2 февруари 2016 година
Скопје

595.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

597.
Врз основа на член 12 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“ бр. 09 – 24/2 од 12.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-363/10
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

596.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се даваат на времено користење
недвижни ствари – простории во објект Куршумли ан споменик на култура на улица Евлија Челебија, зграда
бр.1, влез 1, лоцирани на КП 5796/1 КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9314, и тоа:
- кат приземје, број 1, со површина од 451 м2,
- кат 1, број 1, со површина од 349 м2,
- кат 1, број 1, со површина од 524м2,
сопственост на Република Македонија, на Амбасадата на Република Турција во Република Македонија Скопје, за активностите на културниот центар - Турски
културен центар Јунус Емре во Скопје.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период од
десет години од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-441/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 13

598.
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 37 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
Член 1
Водите како добра од општ интерес се доделуваат на концесија за производство на електрична енергија заради обезбедување услови за: искористување на енергетски потенцијал на водите како обновливи извори на
енергија и развој на енергетскиот сектор, технолошкиот развој и вкупната економска политика, а во согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите, крајбрежното земјиште
и водните живеалишта.
Со доделувањето на концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи покрај производство на енергија се овозможува и намалување на потребата од
увозна електрична енергија, намалување на емисија на стакленички гасови и придвижување на локалната економија.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:
- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија,
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
Член 3
Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични централи на следните локации:

Стр. 14 - Бр. 21
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Член 4
Концесијата за вода за производство на електрична
енергија со изградба на мали хидроелектрични централи ќе се додели за период од 23 години при што рокот
почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.
Член 5
Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи се доделува во постапка со отворен повик кој ќе
се спроведе за секоја локација одделно, освен локациите означени со реден број 2, 3 и 4 во табелата од член 3
на оваа одлука, кои се доделуваат во група.
Член 6
Странското правно лице или конзорциум, избран
како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа
правно лице со седиште во Република Македонија, кое
како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.
Член 7
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за користење на вода за производство
на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, Владата на Република Македонија по предлог на
министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката
во рок осум дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот, и во рок од пет работни дена на предлог на министерот за животна средина и
просторно планирање тендерската документација се
доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали
хидроелектрични централи, Комисијата од став 1 на
овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 8
Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на 37 мали хидроелектрични централи ќе биде спроведена во рок од шест месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.
Член 9
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 300 евра во денарска
противвредност, по среден курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на уплатата за подигнување на документацијата.

Бр. 21 - Стр. 15

Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-479/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

599.
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,180/14 и
146/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ОД 11 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ
ЦЕНТРАЛИ
Член 1
Водите како добра од општ интерес се доделуваат
на концесија за производство на електрична енергија
заради обезбедување услови за: искористување на
енергетски потенцијал на водите како обновливи извори на енергија и развој на енергетскиот сектор, технолошкиот развој и вкупната економска политика, а во
согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите, крајбрежното
земјиште и водните живеалишта.
Со доделувањето на концесијата за користење на
водата за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи покрај производство на
енергија се овозможува и намалување на потребата од
увозна електрична енергија, намалување на емисија на
стакленички гасови и придвижување на локалната економија.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделување на
концесијата се:
- зголемување на производството на електрична
енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со
електрична енергија, и
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
Член 3
Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи на следните локации:
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Член 4
Концесијата за вода за производство на електрична
енергија со изградба на мали хидроелектрични централи ќе се додели за период од 23 години, при што рокот
почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.
Член 5
Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи се доделува во постапка со отворен повик кој ќе
се спроведе за секоја локација одделно, освен локациите означени со реден број 1, 4 и 5 во табелата од член 3
на оваа одлука, кои се доделуваат во група.
Член 6
Странското правно лице или конзорциум, избран
како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа
правно лице со седиште во Република Македонија, кое
како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.
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Член 7
Заради спроведување на постапката за доделување на
концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за
животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок од осум дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и
нацртот на договорот и во рок од пет работни дена на
предлог на министерот за животна средина и просторно
планирање тендерската документација се доставува на
одобрување до Владата на Република Македонија.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали
хидроелектрични централи, Комисијата од став 1 на
овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик, согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
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Член 8
Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со
изградба на 11 мали хидроелектрични централи ќе биде спроведена во рок од шест месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧЕН ПАУШАЛ НА
НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
-СКОПЈЕ

Член 9
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска
противвредност, по среден курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на уплатата за подигнување на документацијата.

Член 1
Со оваа oдлука се определува надоместок во вид на
месечен паушал на неизвршните членови на Одборот
на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје и тоа:
- за претседателот на Одборот на директори
12.000,00 денари.
- за членовите на Одборот на директори 10.000,00
денари.

Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-483/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

600.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на
Република Македонија на седницата, одржана на
2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
- СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, бр. 02-231/1-3 од 18.01.2016 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 18.01.2016 година,
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-565/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

601.
Врз основа на член 365 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за определување на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост –Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-640/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

602.
Врз основа на член 128-a од Законот за судска
служба („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/14, 33/15, 98/15 и 6/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА СУДСКАТА
ПОЛИЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
судската полиција за 2016 година изнесува 76,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1.2.2016 година.
Бр. 42-679/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 18 - Бр. 21

8 февруари 2016

603.
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 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 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КУЛТУРНАТА
УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен
простор со површина од 107 м2, влез 1, кат ПР, евидентирана во Имотен лист бр.17102, на Катастарска парцела 232, Катастарска општина Центар 2, со адреса на ул.
Железничка бр.18 Скопје, сопственост на Република
Македонија, корисник Национална установа Национална галерија на Македонија - Скопје, се дава во закуп на
Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје, со услов за користење за изведување
културни проекти од интерес за Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
во закуп на Културната установа Македонски Центар
за фотографија - Скопје за време од пет години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро по метар квадратен, пресметано во
денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.
Член 3
Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, со закупнина во висина определена во
членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директорот на Национална установа Национална галерија на
Македонија - Скопје и директорот на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје, во
рок од 30 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. 42-680/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

604.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија„
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JCET 16“
1. Се одобрува влегување и престојување на 9 (девет) припадници на вооружените сили на Соединетите
Американски Држави на територијата на Република
Македонија, заради изведување на вежбовна активност
„JCET 16“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Република Македонија на
Армискиот полигон Криволак, заедно со 30 (триесет)
припадници на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата), во периодот од 7 март
2016 година до 28 март 2016 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт и сместување на припадниците на вооружените сили на Соединетите Американски Држави ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а останатите логистички трошоци ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата за учество во
вежбовната активност, ги врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-683/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

605.
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 Mакедонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за електронски комуникации му престанува користењето на движните ствари и тоа:
1. Патничко моторно возило, сообраќајна дозвола
број МК 0341598 издадена на ден 17.7.2002 година од
МВР СКОПЈЕ (марка: ЅЕАТ, тип: IBIZA, произведено
во 2002 година, со регистарски број SK 561 LR), број
на шасија: VSSZZZ6KZ2R165129, број на мотор
AGP/264049, мотор со сила/зафатнина: 50 kw/1896);
2. Патничко моторно возило, сообраќајна дозвола
број МК 0295422 издадена на ден 19.4.2001 година од
МВР СКОПЈЕ (марка: ЅЕАТ, тип: IBIZA, произведено
во 2001 година, со регистарски број SK 489 KK), број
на шасија: VSSZZZ6KZ1R217480, број на мотор
AGP/261495, мотор со сила/зафатнина: 50 kw/1896).
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
без надомест на времено користење во период од шест
месеци на Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-950/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

606.
Врз основа на член 383, став (1) точка 4) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост- Скопје, на седницата одржана на 2.2.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ- СКОПЈЕ, ВО ВРСКА СО ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија,
во државна сопственост- Скопје, во врска со Одлуката
за давање на времено користење на движни ствари на
Државната изборна комисија, УО бр.02-488/3/1 од
29.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1025/1
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

607.
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 Mакедонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на движната ствар,
уред за непрекинато електрично напојување Back-UPS
350, сериски бр. NB0650018606.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење, без надомест за период од шест
месеци на Државната изборна комисија.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1300/1
Претседател на Владата
5 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
________
608.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр.187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО РАСПРЕДЕЛБА ВО КАТАСТАРСКАТА
ОПШТИНА ЕГРИ, ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се определува спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште на
подрачјето на КО Егри, општина Битола.
Член 2
Границите на консолидационото подрачје се определени со границите на соседните катастарски парцели
кои граничат со консолидационото подрачје во КО
Егри општина Битола и тоа:

Стр. 20 - Бр. 21

- На исток граничи со: КП бр. 590/1 во сопственост
на Република Македонија, КП бр. 590/3 во сопственост
на Ристевски Каранфил Мановиле, КП бр.590/4 и КП
бр. 1020 во сопственост на Р.М.ПОС. ЗИК Пелагонија
РЕ Новаци, КП бр.590/5 во сопственост на Балеска Каролина 1/6-дел, Јанкулоска Олга 1/6-дел, Јосифовски
Димитрије 1/6-дел, Јосифовски Роберт 1/6-дел, Спасеска Драгица 1/6-дел и Трбојевиќ Татјана 1/6-дел, КП бр.
590/9 во сопственост на МПЦ-Охридска Архиепископија-црква Св.Архангел Михаил с.Средно Егри, КП бр.
575/1 и КП бр. 575/9 во сопственост на Јанкуловска
Олга, КП бр. 575/3 во сопственост на Трбојевиќ Татјана, КП бр. 575/4 во сопственост на Спасеска Драгица,
КП бр. 575/5 во сопственост на Балеска Каролина, КП
бр. 1079, КП бр. 1080 и КП бр. 1103 во сопственост на
Котевски Пецо, КП бр.1099 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1100 и КП бр.1102 во сопственост на
Стојановски Томе, КП бр. 1106 во сопственост на Ангелковски Драги, КП бр. 1107 во сопственост на Велковска Нада и КП бр. 1108 во сопственост на Атанасовски Велјан Спасе.
-На северозапад граничи со : КП бр. 793 во сопственост на Котевски Драгомир Зоран, КП бр. 794 во сопственост на Атанасовски Нешев Димко, КП бр. 849 во
сопственост на Стојановски Димитрија Бошко, КП бр.
956 во сопственост на ТГС Технички Гасови АдСкопје, КП бр. 1006 во сопственост на ПМ ПОС ЗИК
Пелагонија РЕ Новаци Битола 16582/18603-дел, Талевска Домника 28/18603-дел, Јовчевски Тодор 84/18603дел, Јофчевски Михајло 84/18603-дел, Јовчевски Васил
84/18603-дел, Ѓорѓиевски Велко 28/18603-дел, Илиевска Драгица 28/18603-дел, Ѓорѓиевски Живко
28/18603-дел, Пановски Јосиф 36/18603-дел, Пановски
Бранко 36/18603-дел, Кушовска Олга 32/18603-дел,
Димитриевска Марика 84/18603-дел, Пановски Благој
32/18603-дел, Дочовска Спасија 32/18603-дел, Ефтимовска Милица 32/18603-дел, Павлоска Надежда
28/18603-дел, Димитриевска Марика 42/18603-дел, Пановска Софка 84/18603-дел, Пановски Томе 84/18603дел, Ѓорѓиевски Методија 28/18603-дел, Пановски
Сотир 84/18603-дел,Ѓорѓиевски Мирослав 28/18603дел, Пановски Борис 36/18603-дел, Пановски Коста
32/18603-дел, Бакаловска Љубица 32/18603-дел, Пановски Михајло 36/18603-дел,Пановска Вера 84/18603дел, Ендуловска Василије 36/18603-дел, Пановска
Илинка 32/18603-дел, Ѓорѓиевски Ѓорѓи 28/18603-дел,
Јошевска Жана 84/18603-дел, Николовска Митра
36/18603-дел, Петровска Лилјана 32/18603-дел, Дојчиновска Петра 36/18603-дел, Јосифовски Илија
85/18603-дел, Пановски Ѓорѓи 84/18603-дел, Пановски
Живко 84/18603-дел, Петровска Љубица 28/18603-дел,
Ангелевска Оливера 42/18603-дел, Станиновски Златко 42/18603-дел, Јосифовска Марија 42/18603-дел, Јосифовски Ѓорѓи
42/18603-дел и Јошевска Жана
42/18603-дел.
- На југоисток граничи со: КП бр. 634 во сопственост на ДПТУ Геосонда Звонко Ристески и други ДОО
Скопје, КП бр.635/1 во сопственост на Геосонда ДОО
увоз-извоз Скопје.
- На запад граничи со: КП бр. 880 во сопственост на
Димитриевски Коле, КП бр. 882 во сопственост на Лазаревски Илија Јоцко, КП бр.1260, КП бр.1179 и КП
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бр.1022 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1164
во сопственост на Тасевски Димитрија Благоја, КП бр.
1165 во сопственост на Тасевски Илија Борис, КП бр.
1171 и КП бр. 1172 во сопственост на Стојановски
Бошко Драги, КП бр. 1174 во сопственост на Мирчевски Ѓорѓи 29/95-дел, Мирчевски Здравко 22/95-дел,
Мирчевски Вељо 22/95-дел и Мирчевски Славчо
22/95-дел, КП бр. 1181 во сопственост на Ставревски
Сотир Симе, КП бр. 1182 и КП бр. 1183 во сопственост
на Крстевски Трајче Илјо, КП бр. 1016 во сопственост
на РМ ЗИК Пелагонија к.Канински с.Породин, КП
бр.1023 во сопственост на РМ ЗИК Нов Живот Кременица, КП бр. 1200 во сопственост на Ристевски Мановиле, КП бр. 1201 во сопственост на Ристевски Неделко Доне, КП бр.1202 и КП бр. 1205 во сопственост на
Ристевски Пеце, КП бр. 1204 во сопственост на Ангелковски Љупчо, КП бр. 1207 во сопственост на Јовановски Живко, КП бр.1208 и КП бр. 1211 во сопственост
на Ристевски Јане Боне и КП бр. 1209 во сопственост
на Недановски Илија Томче.
- На североисток граничи со: КП бр.685 во сопственост на Ристевски Трајан Тоде и Ристевски Трајан
Димче, КП бр. 687 во сопственост на Митревски Илија
Митре, КП бр. 688 во сопственост на Митревски Васил
Павле, КП бр. 1077 во сопственост на Ристевска Неше
Митра Вд.Пандо и КП бр. 1019 во сопственост на ПМ
ПОС ЗИК Пелагонија Новаци.
- На југ граничи со: КП бр.1255 и КП бр. 1246/2 во
сопственост на Р.М.Патишта, КП бр.1112 во сопственост на Димитријевски Богоја Живко, КП бр.1026/1 во
сопственост на РМ.Водостопанство Пелагонија, КП
бр.1219 во сопственост на Ристевски Живан, КП
бр.1220 во сопственост на Јовановски Благоја, КП
бр.1221 во сопственост на Ристевски Илија Никола, КП
бр.1222 во сопственост на Ристевска Сотир Јагода и
КП бр. 1246/1 во сопственост на Козмевски Ице.
Во централниот дел граничи со: КП бр.1256 во сопственост на Р.М.Патишта.
- На север граничи со: КП бр. 273 и КП бр.1009 во
сопственост на Р.М.ПОС.ЗИК. Пелаг.РЕ.Новаци, КП
бр.1027 во сопственост на Ангелковски Драги, КП
бр.1028 во сопственост на Ристевски Ристо Живко 3/8дел, Бошевски Томе 2/8-дел и Ристевски Ристо Пецо
3/8-дел, КП бр. 1029 во сопственост на Ристевски Неделко Доне, КП бр. 1031 во сопственост на Котевски
Борис Томе 5/8-дел, Котевски Борис Васил 1/8-дел,
Гичевска Борис Софка 1/8-дел и Гичевска Борис Живанка 1/8-дел, КП бр. 1035 во сопственост на Република Македонија, КП бр. 1038, КП бр. 1039 и КП бр.
1046 во сопственост на Р.М.Патишта, КП бр. 1040 во
сопственост на Талевски Јордан Иван и Талевски
Јордан Живко, КП бр. 1041 во сопственост на Ангелевски Јане Велјан, КП бр. 1045 во сопственост на Ристевски Мановиле и КП бр. 1054 во сопственост на Дамчевски Стојан Цане и Дамчевски Стојан Томе.
- На југозапад граничи со: КП бр. 1213 во сопственост на Ристевска Илинка и КП бр. 1214 во сопственост на Ристевски Здраве.
Член 3
Земјоделското земјиште кое влегува во консолидационото подрачје во вкупна површина од 3.380.676 м2
е со следните катастарски индикации:
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Бр. 21 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 47

Член 4
(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 21.675.750 денари
се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2016 година во Програма за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2016 година и од „Проектот за поддршка за формулирање и имплементација на националната програма за консолидација на земјиште“ (TCP/MCD/3502) финансиран од Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство - ФАО.
(2) Средствата од став (1) на овој член се наменети за покривање на следните трошоци:

Стр. 48 - Бр. 21

8 февруари 2016

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12053/1-15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 49

609.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

611.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган
бр. 19-3335/5 од 25.7.2006 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.87/06).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12552/1-15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

610.
Врз основа на член 18 став (3) 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за економија му престанува користењето на
недвижните ствари – зграда бр.1 кат ПР на ул. Питу
Гули бр.1 со внатрешна површина од 104 м2 кој се наоѓа на КП 13810/1 за КО Прилеп запишан во Имотен
лист бр.36699 сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12552/2-15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа на етажен премер за изработка на Геодетски елаборат на дел од објект-кат 1,
кој се наоѓа на КП 14670/5 КО Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12552/3-15
2 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
________

612.
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 и
135/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП МЖ
Инфраструктура-Скопје му престанува користењето на
недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

Стр. 50 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 21

8 февруари 2016

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се давааат на трајно користење, без надомест на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13297/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

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

613.
Врз основа на член 20 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015 и 152/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
2 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:
а) од претседател:
- Ивана Николиќ
б) од членови:
- Марија Влашчева и
- Братислав Димитров.
2. За претседател и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за филм на Република Македонија, се именуваат:
а) за претседател:
- Ивана Николиќ.
б) за членови:
- Марија Влашчева и
- Петар Волнаровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 1159/1
Претседател на Владата
2 февруари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
________
614.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА
1. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола се
именува Васко Наумовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 1160/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
________
615.
Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за
основање на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се
разрешуваат:
- Илија Андонов,
- Беким Абдулаји и
- Елена Колевска.
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2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија се именуваат:
- Илија Андонов,
- Ќерим Буши и
- Џавид Сељами.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
617.
Врз основа на член

19-е став (5) од Законот за

инспекциски надзор („Службен весник на Република
Македонија“ бр.50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14,
33/15 и 193/15) министерот за информатичко општес-

Бр. 24 – 1162/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
________
616.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 2016 година, донесе

тво и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ГОДИШНА ОЦЕНА ЗА УСПЕШНОСТ НА
ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за годишна оцена за успешност
на инспектор.
Член 2
Образецот за годишна оцена на успешност на
инспектор се печати на хартија во бела боја во А4 формат и содржи: грб на Република Македонија и натпис
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; годината за која се

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ
РАБОТНИЦИ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО
1. Марина Младеновска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово се именува Марина Младеновска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 1163/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

изготвува; податоци за Инспекциската служба; податоци за инспекторот; квантитативни критериуми за успешност; квалитативни критериуми за успешност;
вкупно освоени бодови; годишна оцена на инспекторот; правна поука; број и датум; име, презиме и потпис
на раководното лице на инспекциската служба и место
за печат.
Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог
и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-444/5

Министер за информатичко,

4 февруари 2016 година

општество и администрација,

Скопје

Марта Томовска-Арсовска, с.р.

Стр. 54 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 21

618.
Врз основа на член 19 став (15) и член 19-ѓ став (8)
од Законот за инспекциски надзор („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11,
147/13, 41/14, 33/15 и 193/15) министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ
ЗА ИНСПЕКТОР, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
ИСПИТ И НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на полагањето на испитот за инспектор (во натамошниот
текст: испитот), како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за инспектор.
Член 2
(1) Првиот дел од испитот се полага по областите:
- општа управна постапка,
- инспекциска постапка,
- прекршочна постапка и
- посебна постапка од областа на инспекциската
служба за која се издава лиценцата за инспектор.
(2) Изборот на прашања за првиот дел од испитот
се врши на следниот начин:
-15% од општа управна постапка,
- 15% од инспекциска постапка,
- 15% од прекршочна постапка и
- 55% oд посебна постапка од областа на инспекциската служба за која се издава лиценцата за инспектор.
(3) Времетраењето на полагањето на првиот дел од
испитот изнесува 90 минути.
(4) Времетраењето на вториот дел од испитот изнесува 45 минути.
Член 3
(1) Резултатите од полагањето на првиот и вториот
дел од испитот се искажуваат во проценти.
(2) Деталните и збирните резултати од испитот за
секој инспектор се чуваат во електронска и хартиена
форма најмалку шест години од денот на полагањето
во просториите на Инспекцискиот совет.
Член 4
(1) Времето на одржување на испитната сесија се
определува од страна на Инспекцискиот совет.
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(2) Најмалку 15 дена пред почетокот на испитната
сесија од страна на Инспекцискиот совет се објавува
јавен повик за поднесување барање за полагање на испитот.
(3) Јавниот повик од став (2) на овој член содржи:
1) период на одржување на испитна сесија;
2) видови на инспектор за кој се спроведува испитот,
3) општи и посебни услови и критериуми кои треба
да ги исполнуваат кандидатите и
4) краен датум за поднесување на барање до Инспекцискиот совет за полагање на испитот.
(4) Барањето за полагање на испитот се поднесува
на Образец: Барање за полагање испит за инспектор (во
натамошниот текст: барањето), отпечатен на хартија во
бела боја во А4 формат, кој е даден во Прилог бр. 1 и е
составен дел на овој правилник.
(5) Барањето од став (4) на овој член содржи насоки
за пополнување на барањето и 23 полиња во кои треба
да се внесат следниве податоци:
- Во полето бр.1 се внесува бројот на јавниот повик
за полагање испит за инспектор,
- Во полето бр.2 се внесува датумот на јавниот повик за полагање испит за инспектор,
- Во полето бр.3 се внесува видот на инспектор за
кој се поднесува барањето,
- Во полето бр.4 се внесува името на барателот,
- Во полето бр.5 се внесува датумот на раѓање на
барателот,
- Во полето бр.6 се внесува името на родителот на
барателот,
- Во полето бр.7 се внесува местото на раѓање на
барателот,
- Во полето бр.8 се внесува презимето на барателот,
- Во полето бр.9 се внесува местото на живеење на
барателот,
- Во полето бр.10 се внесува број на фиксен или мобилен телефон на барателот,
- Во полето бр.11 се внесува адресата на живеење
(улица и број) на барателот,
- Во полето бр.12 се внесува електронската адреса
на барателот,
- Во полето бр.13 се внесува државјанството на барателот,
- Во полето бр.14 се внесува степенот на образование (со големи римски броеви) или бројот на кредити
според ЕКТС на барателот,
- Во полето бр.15 се внесува видот на завршеното
образованието на барателот,
- Во полето бр.16 се внесува датумот на завршување на образованието на барателот,
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- Во полето бр.17 се внесува називот на образовната
институција во која барателот го завршил образованието,
- Во полето број 18 се внесува називот на работодавачот на барателот каде што го остварил работниот
стаж,
- Во полето бр.19 се внесува називот на работното
место кај работодавачот на кое барателот го остварил
работниот стаж,
- Во полето бр.20 се внесува бројот на цели години
работен стаж на барателот,
- Во полето бр.21 се внесува датумот на подготвка
на барањето,
- Во полето бр.22 се внесува името и презимето на
барателот,
- Во полето бр.23 се потпишува барателот.
Член 5
(1) Проверката дали пријавените кандидати за полагање на испитот ги исполнуваат условите од јавниот
повик се врши најдоцна пет дена по доставување на барањата, од страна на одговорното лице .
(2) Записник за извршена проверка на примените
барања за полагање на испитот, заедно со листа на кандидатите на кои им е одобрено барањето и листа на одбиени кандидати се составува од страна на одговорното лице.
(3) Записникот и листите од став (2) на овој член се
доставуваат до претседателот на Инспекцискиот совет.
Член 6
(1) Пред почетокот на испитот, од страна на одговорното лице се утврдува идентитетот на кандидатите
што ќе полагаат.
(2) Кандидатот кој нема да дојде во определеното
време да го полага испитот или ќе дојде, а нема да го
полага испитот, се смета дека не го полагал испитот и
истото од страна на одговорното лице се констатира во
записник.
(3) Кандидатот кој го започнал полагањето на испитот, се вклучил во електронскиот систем за полагање
на испитот и се откажал од понатамошното полагање
на испитот, се смета дека не го положил испитот, што
се констатира во записник од страна на одговорно
лице.
(4) Пред започнување со испитот кандидатите се
запознаваат со начинот на пристапување и користење
на електронскиот систем за полагање на испитот.
(5) Ако некој од присутните кандидати го нарушува
редот и дисциплината истиот ќе биде отстранет.
Член 7
(1) За спроведениот испит се составува записник
од страна на одговорното лице.

Бр. 21 - Стр. 57

(2) Записникот од став (1) на овој член содржи податоци за испитот, кандидатите, текот на испитот и
случувања поврзани со истиот, заедно со листата на
кандидатите со број на освоените проценти.
(3) Записникот се потпишува од страна на одговорното лице.
(4) Примерок од записникот се доставува до Комисијата која ги подготвува и ги верифицира прашањата
од првиот дел од испитот и прашањата и студиите на
случај од вториот дел од испитот, од страна на одговорното лице.
Член 8
Врз основа на положениот испит за инспектор, лиценцата за инспектор се издава на Образец: Лиценца за
инспектор, отпечатен на хартија во бела боја во А4
формат, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на
овој правилник.
Член 9
Образецот на лиценцата за инспектор содржи: грб
на Република Македонија со димензии 2,3 x 2,14 см,
натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ “, под кој се наоѓаат две линии од кој
првата горна линија е потенка од втората долна линија;
серискиот број на секоја поединечна издадена лиценцата за инспектор; податоци за прописите врз чија основа
се издава лиценцата за инспектор и орган кој ја издава
лиценцата за инспектор; натпис „ЛИЦЕНЦА ЗА
ИНСПЕКТОР“; податоци за видот на инспектор, име,
име на родител и презиме на лицето на кое му се издава лиценцата за инспектор; во долниот лев агол на лиценцата стои место за впишување на датумот на издавање на лиценцата и важноста на истата, а во долниот
десен агол стои место за потпис на претседателот на
Инспекцискиот совет и место за печат.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на полагање на испит за проверка на знаењето за инспектор
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
165/11).
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-444/6
4 февруари 2016 година
Скопје

Министер за информатичко,
општество и администрација,
Марта Томовска-Арсовска, с.р.

Стр. 58 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 21

8 февруари 2016

8 февруари 2016

Бр. 21 - Стр. 61

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
619.
Врз основа на член 3 од Законот за основање на
Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ("Службен весник на Република Македонија"
130/2014) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката
за основање на постојани работни тела на Собранието
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14, 114/14 и 142/14) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана
на 5 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПЛАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА
ПОСТАПКА
1. Во Одлуката за определување коефициент за утврдување на плата на претседателот и на членовите на
Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 21/15), во насловот на Одлуката по зборот „претседателот“ се става запирка и се додаваат зборовите
„заменик-претседателот“.
2. Во точката 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- за заменик-претседателот 3,4“.
Алинејата 2 станува алинеја 3.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 16-773/4
8 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за прашања на
изборите и именувањата,
Претседател,
Зоран Илиоски, с.р.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беранци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Беранци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-446/1
12 јануари 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
__________
621.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 14.1.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Српци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-605/1
14 јануари 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
__________
622.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

620.

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 12.1.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беранци, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

На ден 14.1.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивањевци, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ивањевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Ивањевци.
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Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-606/1
14 јануари 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
__________
623.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 14.1.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слепче, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Xисар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слепче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Слепче.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-607/1
14 јануари 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
__________
624.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015
, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 30.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Велес, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велес, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Велес.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-20108/1
30 декември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
625.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја
1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71,
член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став
1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска со
писменото барање поднесено од страна на физичкото
лице Илкер Јусуф од Гостивар, заверено со наш арх.бр.
03-6776 од 27.11.2015 година, и Заклучокот бр.02-669/2
од 5.2.2016 година, на својата 5-та седница одржана на
5.2.2016 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ
НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една)
дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво,
на подрачјето на општина Гостивар, кој ќе се емитува
преку радиофреквенција определена од страна на
Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа:
94.8 МHz.
2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9
(девет) години и не може да се пренесува на друго
лице.
3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат
минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во
предметната конкурсна документација.
4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација и
одобрението за користење радиофреквенција издадено
од Агенцијата за електронски комуникации.
5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе
ги оценува врз основа на следните критериуми, на
следниот начин на бодирање:
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6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.
Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за
форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“,
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување
на телевизиски и радио програми („Службен весник на
Република Македонија“ бр.172/14).
7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“
бр.161/14).
Надоместокот за користење радиофреквенции се
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од
датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.
8. За определување на предавателната фреквенција,
микролокација, максималната ефективна иззрачена
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација,
кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во
Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен
дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.
Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за
електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на
посебен образец чија форма и содржина ги пропишува
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.
Конкурсната документација и образецот - Пријава,
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“ ул.„Македонија”
бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 часот.
За документацијата се плаќа надоместок во износ
од 50.000,00 (педесетилјади) денари на жиро сметка:
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална
банка АД Скопје.
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10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на
јавен конкурс за доделување дозвола за емитување на
радио програмски сервис на локално ниво - општина
Гостивар”.
Пријавата, со придружната документација од член
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.
11. Пријавата може да се достави препорачано по
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет)
дена.
Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука
во „Службен весник на Република Македонија”.
Пријавите се поднесувааат во рокот определен со
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.
Дополнителни информации, во врска со објавениот
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:
- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел:
02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;
- за сопственичката структура и кадровските услови:
м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431;
- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407;
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ
02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437;
- за општи податоци и правни прашања: Цветанка
Митревска тел: 02/3103-415; м-р Ивона Муфишева
Алексовска тел: 02/3103-413.
13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по
истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден
во точка 12 на оваа одлука.
Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата:
www.avmu.mk.
14. Одлуката за доделување на дозволата за радио
емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе
биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на
одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во
точка 13 на оваа одлука.
Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за
одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.
15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот
дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во
мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
во Република Македонија, а влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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Образложение
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, на ден 27.11.2015 година, беше доставено писмено барање (арх.бр.03-6776) од страна на физичкото лице
Илкер Јусуф од Гостивар, за отварање на локална радиостаница на подрачјето на општина Гостивар.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на 2.12.2015 година,
се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали на
ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис
бр.03-6776/2). Агенцијата за електронски информации,
на 21.12.2015 година, одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна на Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за
доделување на фреквенција за емитување на локална
радио програма на територијата на град Гостивар“. Исто така, Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за радиофреквенција, Информација,
бр.0805-4152/4 од 14.12.2015 година (наш бр.03-6776/3
од 21.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио
програмата на територијата на град Гостивар, и тоа:
94.8 МHz.
Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку
согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе
ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс,
а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој
закон, како и од аспект на потребите на публиката. За
да ги утврди потребите на публиката за телевизиско
или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата
може да спроведе јавно истражување“.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, преку Секторот за стратешко планирање и авторски права, на ден 2.2.2016 година изработи, „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
локално ниво, на подрачјето на град Гостивар“, заверена со наш бр.08-646/1 од 2.2.2016 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 2.2.2016 година.
Целта на Студијата бр.08-646/1 од 02.02.2016 година е да се утврди оправданоста од објавување јавен
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
подрачјето на општина Гостивар, и тоа од аспект на целите утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, како и од аспект на потребите на
публиката.
Во Студијата бр.08-646/1 од 2.2.2016 година е направена анализа на постојната понуда на медиумски
содржини на ова подрачје, како и анализа на пазарниот
потенцијал и тоа на потенцијалната публика (вкупен
број и демографски карактеристики на публиката), потенцијалните огласувачи, економските перформанси на
постоечките радиостаници и податоците за нивната
слушаност во претходната година.

Со наведената Студија е утврдено дека со доделување дозвола за радиостаница со програмски формат музичко - говорно радио од општ формат, публиката во
ова подрачје ќе има пристап до поголем обем информации од локален карактер. Исто така, со оглед на фактот
дека подносителот на писмото за намери посочува дека
е планирано оваа радиостаница програмските содржини да ги емитува на македонски, турски, албански и англиски јазик, а во подрачјето на општината Гостивар,
според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија од
2002 година, 67% од населението се Албанци, 19% Македонци, а 10% Турци, па оттука, сосема е оправдано
новата дозвола за емитување радиопрограма да биде
издадена за емитување на македонски, албански и турски јазик, што од друга страна ја следи и насоката од
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година „да се стимулира развојот на мултиетнички медиуми“.
Во врска со утврдената состојба, неспорно е дека
наодите од оваа Студија покажуваат дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување
дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар,
за програмски сервис музичко – говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик.
Согласно напред наведеното, а поради тоа што со
напред наведената Студија бр. 08-646/1 од 2.2.2016 година се утврди дека постои оправданост за објавување
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар, за програмски сервис
музичко – говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и
член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15
став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51
став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од
29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-669/2 од
05.02.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница, одржана на 05.02.2016 година, донесе Одлука како во
диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот
дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во
мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
во Република Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
УП 1 Бр.08-32
5 февруари 2016 година
Скопје

Агенција за аудио аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
626.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015 ,
192/2015, 215/2015 и 6/2016), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99,
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006,
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат
при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 8.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 22,578
до 24,268

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 18,231

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 17,730

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 11,630

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 58,00
до 60,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 41,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 29,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 15,246

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050
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Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,905
до 21,909

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,485

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 3,230
ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.2.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-217/1
8 февруари 2016 година
Скопје
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