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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3300. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 118 став (5) и 119 

став (1) од Деловникот на Собранието на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 23 јули 

2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИ-

ЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 

ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-

сиите на Собранието на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

95/14 и 104/14), во точката I. во потточка 5. Комисија 

за надворешна политика, под г) за заменици на члено-

вите во точката 9)  се додаваат зборовите: „Солза Гр-

чева“. 

Во потточка 6. Комисија за европски прашања под 

в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: 

„Солза Грчева". 

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заш-

тита на слободите и правата на граѓанинот под г) за за-

меници на членовите во точката 5) се додаваат зборо-

вите:  „Каљтрина Азизи". 

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет 

под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: 

„Каљтрина Азизи". 

Во потточка 11. Комисија за економски прашања 

под в) за членови во точката 5) се додаваат зборовите: 

„Каљтрина Азизи". 

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство под г) за заменици на членовите 

во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Бурали-

ева". 

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и 

екологија под г) за заменици на членовите во точката 

6) зборовите: „Муса Џафери", се заменуваат со зборо-

вите: „Муса Ибраими".  

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и 

спорт под в) за членови во точката 10) се додаваат збо-

ровите: „Солза Грчева". 

Под г) за заменици на членовите во точката 9) се 

додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска". 

Во потточка 15. Комисија за култура под в) за чле-

нови во точката 9) се додаваат зборовите: „Љубица Бу-

ралиева". 

Во потточка 16. Комисија за здравство под в) за 

членови во точката 7)  зборовите: „Нора Алити" се за-

менуваат со зборовите: „Мирсада Емини - Асани“.  

Под г) за заменици на членовите во точката 9) се 

додаваат зборовите: „Љубица Буралиева". 

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална поли-

тика под в) за членови во точката 8) зборовите: „Ми-

рван Џемаиљи" се заменуваат со зборовите: „Мирсада 

Емини - Асани“. 

Под г) за заменици на членовите во точката 10) се 

додаваат  зборовите: „Солза Грчева". 

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа 

под в) за членови во точката 9) се додаваат зборовите: 

„Љубица Буралиева". 

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на 

жените и мажите под г) за заменици на членовите во 

точката 6) се додаваат зборовите: „Каљтрина Азизи", а 

во точката 8) се додаваат зборовите: „Роза Топузова 

Каревска". 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2932/1 Претседател 

23 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

3301. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката 

за основање делегации, пратенички групи и други об-

лици на остварување на меѓународна соработка на 

Собранието на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 23 

јули 2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ 

ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-

НОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРА-

НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО-

РАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА  ДРУГИ ДРЖАВИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 

парламенти на други држави и избор на претседатели и 

членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-

публика Македонија за соработка со парламенти на 

други држави („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 100/14 и 104/14) во членот 3, во точката 6. 

Пратеничка група на Собранието на Република Маке-

донија за соработка со Парламентот на Федерацијата 

на Босна и Херцеговина под б) членови, во точката 6. 

се додаваат зборовите „Љубица Буралиева“. 

Во точката 9. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 

Сојузна Република Германија, под б) членови, во точ-

ката 6. се додаваат зборовите „Солза Грчева“. 

Во точката 23. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 

Големото Војводство Луксембург, под б) членови, во 

точката 2. зборовите „Никола Мицевски“ се заменуваат 

со зборовите „Павле Трајанов“. 

Во точката 24. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со парламентите 

на Република Малта и Република Кипар, под б) чле-

нови, во точката 4. зборовите „Шкодране Дарљишта“ 

се заменуваат со зборовите „Каљтрина Азизи“. 

Во точката 31. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 

САД, под б) членови, во точката 6. се додаваат зборо-

вите „Љубица Буралиева“. 

Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 

Република Словенија, под б) членови во точката 6. се 

додаваат зборовите „Солза Грчева“. 

Во точката 37. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот 

Република Унгарија, под б) членови, во точката 5. збо-

ровите „Шкодране Дарљишта“ се заменуваат со зборо-

вите „Каљтрина Азизи“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2933/1 Претседател 

23 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

3302. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 

Македонија на седницата одржана на 24  јули 2014 го-

дина, даде 

 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА 

ЧЛЕН 18 СТАВ (3) ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

НАБАВКИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 

185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 И 43/14) 

 

Одредбата од членот 18 став 3 од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 

148/13, 160/13, 28/14 и 43/14), гласи: 

,,При подготвување на техничките спецификации 

во постапка за доделување на договор за јавна набавка 

на работи, договорниот орган е должен да ги стави си-

те позиции кои се предвидени во предмерот на ревиди-

раниот проект за изведување на работите.'' 

Одредбата од членот 18 став 3 од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 

148/13, 160/13, 28/14 и 43/14), треба да се толкува така 

што договорниот орган во техничките спецификации 

задолжително треба да ги стави сите позиции од пред-

мерот на ревидираниот проект, додека пак во тендер-

ската документација треба да го наведе делот кој ќе би-

де предмет на доделување на договорот за јавна набав-

ка во конкретната постапка. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-2971/1 Претседател 

24 јули 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

3303. 
Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија, донесувам  
 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРАТЕ-
НИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВО-
РИТЕ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-
ПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗ-
ЛИКАТА ОКОЛУ ИМЕТО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО 

НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
 

I 
Д-р ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ, се отповикува од функци-

јата пратеник на Република Македонија за разговорите 
помеѓу Република Македонија и Република Грција за 
надминување на разликата околу името под покрови-
телство на Обединетите нации.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.  

  
III 

Овој указ влегува во сила веднаш, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

              
Указ бр. 8 Претседател 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_________ 
3304. 

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија, донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВОРИТЕ ПОМЕ-
ЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 
ГРЦИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА 
ОКОЛУ ИМЕТО  ПОД  ПОКРОВИТЕЛСТВО НА 

ОБЕДИНЕТИТЕНАЦИИ 
 

I 
Д-р ВАСКО НАУМОВСКИ, се поставува на фун-

кцијата пратеник на Република Македонија за разгово-
рите помеѓу Република Македонија и Република Грци-
ја за надминување на разликата околу името под пок-
ровителство на Обединетите нации.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.  

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш, а ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

              
Указ бр. 9 Претседател 

23 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_________ 
3305. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. АЗЕМ ДЕМИР ИБРАИМОВСКИ, од Битола 
2. БОБАН ВЕЛИМИР ТРАЈКОСКИ, од Гевгелија 
3. РИСТО НАСТЕ ДИМОВСКИ, од нас.Чашка. 
 

II 
Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор и се замени со условна осуда за време од 2 години 
на осуденото лице: 

 1. ТАЊА КИРО ЈОРДАНОВСКА од Злетово, Про-
биштип, во траење од 6 месеци и 11 дена. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ното лице:  

1. ЗИБУШ МЕЗИН ШАЌИРИ од с.Арнакија, оп-
штина Сарај, Скопје, во траење од 3 месеци. 

 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. МИЛЕ ТРИФУН СТОЈКОВ од с.Горни Подлог, 
Кочани, во траење од 6 месеци. 

 
V 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица:  

1. ВИКТОР КОСТА ТРПЧЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 3 месеци 

2. ИГОР ДИМЧЕ ТАСЕВСКИ од Скопје, во траење 
од 3 месеци 

3. НУРАН МУСА САДИКИ од Скопје, во траење 
од 3 месеци 

4. ЕРХАН ОСМАН МАМУТИ од Скопје, во траење 
од 3 месеци 

5. ТАЛЈАН ТУРАБИ ЈУСЕИНОВ од Кочани, во 
траење од 3 месеци 

6. НЕХОТ ИСЕН АДЕМИ од с.Сарај, Скопје, во 
траење од 3 месеци 

7. ЏЕВАИР РИЗВАН НЕЏБИ од с.Групчин, Тетово, 
во траење од 4 месеци. 

 
VI 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 07- 484/1                          Претседател 

24 јули 2014 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3306. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Дојран се пренесуваат 

во сопственост, без надомест, недвижни ствари запи-
шани во Имотен лист број 7121, кои се наоѓаат на КП 
1073, за КО Сретеново, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- дел 0, зграда 1 , Б4, влез 1,  приземје,  ПП со пов-
ршина од  37м2,  

- дел 0, зграда 1, Б4,  влез 1,  приземје,  ДП со пов-
ршина од  112м2 и 

- дел 0, зграда 2, Б4,  влез 1, приземје,  ДП со пов-
ршина од  116м2.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1978/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3307. 

Врз основа на член 43 став 14 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИСКОП ШПЕД ДОО-
ЕЛ СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ИДРИЗОВО“,  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1.  На Друштвото за производство, трговија и услу-

ги ИСКОП ШПЕД ДООЕЛ Скопје  се доделува конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – песок и 
чакал на локалитетот “Идризово“, општина Гази Баба, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1  7 547 551 4 643 781 
Т-2  7 547 646 4 643 821 
Т-3  7 547 645 4 643 809 
Т-4  7 547 644 4 643 801 
Т-5  7 547 638 4 643 795 
Т-6  7 547 627 4 643 790 
Т-7  7 547 589 4 643 763 
Т-8  7 547 560 4 643 750 

  
Т-1 7 547 675 4 643 834 
Т-2 7 547 682 4 643 805 
Т-3 7 547 765 4 643 842 
Т-4 7 547 764 4 643 872 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.005322 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од  очка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

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

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

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

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

 
Бр. 42-2267/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3308. 
Врз основа на член 61 став (4) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СОПОТ“ С.СО-
ПОТ, ОПШТИНА КУМАНОВО, СО КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО 
АТАРОТ НА С.СОПОТ, ОПШТИНА КУМАНОВО 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТ-
КА НА КАМЕН, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СОПОТ  

ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата 

за експлоатација на минерална суровина – варовник на 
локалитетот “Сопот“ с.Сопот, општина Куманово, до-
делена со Договор за концесија бр.24-4532/1 од 
30.05.2008 година со концесијата за експлоатација на 
минерална суровина - варовник на локалитетот во ата-
рот на с.Сопот, општина Куманово, доделена со  Дого-
вор за концесија бр.24-8044/1 од 04.10.2007 година. 

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на 
оваа одлука, концесијата за експлоатација на минерал-
ната суровина- варовник на локалитетот “Сопот“, оп-
штина Куманово е со површина на просторот дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

      
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 561 156 4 679 243 
Т-2 7 561 117 4 679 275 
Т-3 7 561 128 4 679 441 
Т-4 7 561 573 4 679 638 
Т-5 7 561 777 4 679 612 
Т-6 7 562 158 4 679 330 
Т-7 7 561 346 4 678 923 
                                                                                       
3. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува P= 
0,422378 km2. 
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4. Времетраењето на доделената концесија од точка 
2 на оваа одлука изнесува до 02.02.2027 година. 

5. Висината на надоместокот за концесијата од точ-
ка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за 
концесија во согласност со Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците за издавање на дозволи 
и концесии за вршење на детални геолошки истражува-
ња и концесии за експлоатација на минерални суро-
вини. 

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се опреде-
лат со Договорот за концесија. 

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

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

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

 
Бр. 42-3114/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3309. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖЕН ИМОТ, ЗАПИШАН ВО ИМОТЕН 
ЛИСТ БР. 8031 КО БЕРОВО НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката-Скопје се дава 
право на трајно користење на недвижен имот, сопстве-
ност на Република Македонија на улица „Маршал 
Тито“ бб Берово, со површина од 1913м2 и тоа: 

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 60м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 120м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 1 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 185м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 1 КП бр. 874, влез 1 приземје, со површина 
од 203м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 13 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 13м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово од 29.10.2012 година, 

- зграда 2 КП бр. 874 влез1 приземје, со површина 
од 4м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 2 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 296м2 КО Берово, запишан во.Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 2 КП бр. 874 влез 1 подрум, со површина 
од 46м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 3 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 239м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 4 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 405м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 6 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 131м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 7 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 45м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 7 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 99м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово, 

- зграда 8 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 41м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово и 

- зграда 9 КП бр. 874 влез 1 приземје, со површина 
од 26м2 КО Берово, запишан во Имотен лист бр. 8031 
КО Берово. 

  
Член 2 

Правото на трајно користење на недвижниот имот 
од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

                                                                   
Бр. 42-4040/1 Претседател на Владата 

14 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3310. 

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање 
на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/2012 и 104/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ТРИНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ 
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Република Македонија врши Тринаесетта емиси-

ја на обврзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

10.000.000,00 ЕВРА. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 

одлука се опфатени сите правосилни решенија за дена-
ционализација од 1.01.2013 до 31.01.2014 година со 
кои како надомест се дадени обврзници. 

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

 
Бр. 42-4976/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3311. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011,  
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНАТА 
ЗОНА ОД РЕГУЛАЦИОНИОТ ОБЈЕКТ ХЕЦ ГЛО-
БОЧИЦА КАЈ ЦРКВАТА „СВЕТА ПЕТКА“ ДО 
МЕСТОТО ВИКАНО ДИВЛЈАК – СТРУГА ВО  

ОБЈЕКТОТ ДАЛЈАН – СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за вршење стопански риболов на риболовната зона од 
регулациониот објект ХЕЦ Глобочица кај црквата 
„Света Петка“ до местото викано Дивлјак – Струга во 
објектот Далјан – Струга на Трговско друштво за про-
изводство, трговија и услуги Милорад, увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Летница-Белвица Струга, согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
на рибите за вршење стопански риболов на риболовна-
та зона од регулациониот објект ХЕЦ Глобочица кај 
црквата „Света Петка“ до местото викано Дивлјак – 
Струга во објектот Далјан – Струга број 41-10549/3 од 
30 декември 2013 година.  

2. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Милорад, увоз-извоз ДООЕЛ Летница-Белвица 
Струга достави понуда со број 08-2881/6 од 17 март 
2014 година. 

3. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Милорад, увоз-извоз ДООЕЛ Летница-Белвица 
- Струга ги исполни условите содржани во Јавниот по-
вик и Тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 611.000,00 (шестотини и еди-
наесет илјади) денари за период од шест години. Начи-
нот и роковите за плаќање на концесискиот надоместок 
ќе се определат со Договорот за концесија. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

                                                                   
Бр. 42-5080/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3312. 
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014 и 44/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.7.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална 
заштита на стари лица на ул. „Гоце Делчев“ бб, с.Кра-
вари, Општина Битола, КП 555, КО Буково, на ПЗУ 
„Дијагностички центар“ со седиште на ул. „Гоце Дел-
чев“ бб, с.Кравари, Општина Битола. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Пра-
вилникот за нормативи и стандарди за основање и за-
почнување со работа на установи за социјална заштита 
за стари лица („Службен весник на Република Македо-
нија“ 10/05). 

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

 
Бр. 42-5124/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3313. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13 и 39/14) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД 
ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН 
СИСТЕМ БУЧИН СО РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОС-
НАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ  СТУДЕНЧИЦА, ОПШТИНА 

КРУШЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на цевко-
вод за поврзување на водоснабдителен систем Бучин 
со регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, 
општина Крушево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 20 м2,  ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-5725/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3314. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛОВИ ОД РЕГИОНАЛЕН 
ПАТ Р2133 ДЕЛНИЦА МАТЕЈЧЕ – ЛИПКОВО  

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за  реконструкција и 
рехабилитација на делови од регионален пат Р2133 
делница Матејче – Липково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 816м2,  ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

                                                                   
Бр. 42-5726/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3315. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе                                         

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕ-
МЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО-ВОН.  

Г.Р. ОПШТИНА СТРУГА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена А4-времено сместување 
КО Мислешево-вон. г.р., Општина Струга. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
                                                                            

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

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

                                                                   
Бр. 42-5727/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3316. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.07.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУС-
ТРИЈА КО РОЖДЕН ОПШТИНА КАВАДАРЦИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Рожден, 
општина Кавадарци. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8501м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-5728/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3317. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ЗА ОС-
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СО ПРИДРУЖНИ СОД-
РЖИНИ (ТИПСКА СПОРТСКА САЛА) КО РОПОТОВО  

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена за основно образование 
со придружни содржини (типска спортска сала) КО Ро-
потово, општина Долнени. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 21776м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5729/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3318. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-
НА ТЕЛЕФОНИЈА ПЛП 4098 НОРОВО KO НОРОВО  

ОПШТИНА КРУШЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛП 
4098 Норово KO Норово, општина Крушево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 36м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5730/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3319. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НА-
МЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО,  ДИСТРИБУЦИЈА И 
СЕРВИСИ, Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕР-
ВИСИ, Г4-СТОВАРИШТА КО СТУДЕНИЧАНИ 

ВОНГРАД, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со класа на намена Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Г2-лесна индустрија, Г3-сер-
виси, Г4-стоваришта КО Студеничани вонград, општи-
на Студеничани. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5732/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3320. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе  

       
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ 
ОБЈЕКТИ КО МАТЕЈЧЕ ВОН Г. Р. ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на бензинска пумпа со придружни објекти КО Ма-
тејче вон г.р., општина Липково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2980м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5737/1/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3321. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧ-
КА ИНДУСТРИЈА-КЛАНИЦА СО МИНИ ФАРМА 
КО ДОБРЕЈЦИ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија-кла-
ница со мини фарма КО Добрејци-вон г.р., општина 
Струмица. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5541м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5738/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3322. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.7.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ОД ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДНИ ВО-
ДИ И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ТИРЗ  

КИЧЕВО, КИЧЕВО-ОПФАТ 1 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална 
канализација од пречистени отпадни води и атмосфер-
ска канализација за ТИРЗ Кичево, Кичево-опфат 1. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-5740/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3323. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.07.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4–МОТЕЛ 

КО КАЛДИРЕЦ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена А4–мотел КО Калдирец, 
општина Студеничани.  

      
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2359м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5741/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3324. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА OБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3 – 
ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО  

НИЖЕПОЛЕ ОПШТИНА БИТОЛА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на oбјекти со намена Б3 – големи угостител-
ски единици КО Нижеполе, општина Битола. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

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

  
Бр. 42-5742/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3325. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАРСКИ ДОМ ВО КО Д. ВОДНО  

ОПШТИНА КАРПОШ 
 

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

мена  на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на старски дом во КО Д. Водно, општина Кар-
пош. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

                                                                   
Бр. 42-5744/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3326. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУС-
ТРИЈА КО ПРШОВЦЕ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија КО 
Пршовце-вон г.р., Општина Теарце. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 

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

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

                                                                   
Бр. 42-5751/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3327. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе  

    
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО ПРОП-
РАТНИ СОДРЖИНИ КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА  

ПЕХЧЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на хотелски комплекс со пропратни содржини 
КО Пехчево,  општина Пехчево.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 7976м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
  
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-5752/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3328. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЛАДИЛНИК И ВИНАРСКА 
ВИЗБА КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на ладилник и винарска визба КО Неготино, 
општина Неготино. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5756/1/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3329. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО КРКЛИНО,  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стова-
ришта КО Крклино, општина Битола. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1728м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5757/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3330. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе 

       
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО 

ДРЕНОВО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс КО Дреново, општина 
Кавадарци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 9285м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5758/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3331. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУС-

ТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО 

РОБОВО, ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси 

и Г4-стоваришта КО Робово, општина Босилово.                                                            

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 7488м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5759/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3332. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА РИБНИК ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА РЕЧНА КАЛИФОРНИСКА ПАСТРМКА КО  

МАЛОВИШТЕ, ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на рибник за одгледување на речна калифор-

ниска пастрмка КО Маловиште, општина Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5761/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3333. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА СТАЈА ЗА КОЊИ ВО КО НЕРЕЗИ,  

ОПШТИНА КАРПОШ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена  на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на стаја за коњи во КО Нерези, општина Кар-

пош. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5762/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3334. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА  КОМЕРЦИЈАЛЕН  КОМПЛЕКС КО 

СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на комерцијален комплекс КО Струга,  оп-

штина Струга. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8641м2,  

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5764/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3335. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе  

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУК-

ТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-

РОЦЕНТРАЛА СО РЕФ.БР.30 СО ПРОПРАТНИ ОБ-

ЈЕКТИ И ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВЕН ВОД НА 

ВОДОТЕК НА РЕКАТА ДУПНИЦА КО ЛЕШНИЦА  

ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за линиска инфрас-

труктурна градба за изградба на мала хидроцентрала со 

реф.бр.30 со пропратни објекти и електродистрибути-

вен вод на водотек на реката Дупница КО Лешница, 

општина Кичево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1568м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5765/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3336. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.7.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО БОГОВИЊЕ КО БОГОВИЊЕ И КО 

БОГОВИЊЕ ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Боговиње КО Богови-

ње и КО Боговиње вон г.р., општина Боговиње. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 215859м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 
 

Бр. 42-5766/1/1                                                                                                           Заменик на претседателот  
18 јули 2014 година                                                                                                             на Владата на Република 

Скопје                                                                                          Македонија, 
                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3337. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2014 година, донесе   

    
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУК-
ТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ.БР.29 СО 
ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА РЕКА РЕЧАНСКА  

КО РЕЧАНИ ЗАЈАСКО ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за линиска инфрас-
труктурна градба за изградба на мала хидроелектрична 
централа со реф.бр.29 со пропратни објекти на река Ре-
чанска КО Речани Зајаско, општина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1424м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5769/1 Заменик на претседателот  

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3338. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.7.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО  

ИДРИЗОВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 

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

мена на земјоделско во  градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија КО Идризово, општина Гази Баба. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1151м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

                                                                   
Бр. 42-5770/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3339. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА МОТЕЛ СО ПРИДРУЖНИ 
СОДРЖИНИ КО ЈУРУМЛЕРИ ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

ГАЗИ БАБА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на мотел со придружни содржини КО Ју-
румлери вон г.р., општина Гази Баба.                                                                     

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 16834 м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5771/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3340. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014) и член 25 став 3 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.95/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, 
донесе                                                                      
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТИ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО, КО 

ГОРОБИНЦИ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на објекти за мало стопанство КО Горобинци, Oп-
штина Свети Николе. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

                                                                   
Бр. 41-5772/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3341. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13 и 39/14) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА OБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО КРКЛИНО,  

ОПШТИНА БИТОЛА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на oбјекти со намена Г3-сервиси и Г4-стова-
ришта КО Крклино, општина Битола. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-5774/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3342. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 го-
дина, донесе                                                                    

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА Г2, Г3 И Г4-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА 
КО КУКЛИШ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2, Г3 и Г4-лесна и незагадувачка индус-
трија, сервиси и стоваришта КО Куклиш-вон г.р., оп-
штина Струмица. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5775/1 Заменик на претседателот 

18 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3343. 

Врз основа на член 138 од Законот за кривичната 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 150/10 и 100/12), министерот за правда, донесe 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, УРЕДУВАЊЕТО 
И ЧУВАЊЕТО НА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
њето, уредувањето и чувањето на казнената евиден-
ција.  
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Член  2 

Казнената евиденција се води за сите лица осудени 

за кривични дела извршени на територијата на Репуб-

лика Македонија, како и за лицата осудени за кривични 

дела од странски судови ако пресудите од странските 

судови се доставени до државните органи на Републи-

ка Македонија.  

 

Член 3 

Казнената евиденција содржи: лични податоци за 

сторителите на кривични дела; податоци за изречените 

казни; алтернативни мерки; мерки на безбедност; вос-

питни мерки и осудите со кои сторителите на кривични 

дела за кои се води казнена евиденција се ослободени  

од  казната  и  за  нивните  правни  последици;  допол-

нителни  промени  на податоците за осудите што се 

внесени во казнената евиденција, по донесена одлука 

по вонреден правен лек, амнестија или помилување, 

како и податоци  за  извршената казна и за поништува-

ње на уписот на неправедната осуда. 

 

Член 4 

Казнената евиденција се води во електронска фор-

ма, за натамошна компјутеризирана размена на подато-

ци помеѓу сите основни судови и Врховниот суд на Ре-

публика Македонија. 

 

Член 5 

Од страна на основниот суд кој ја изрекол првосте-

пената пресуда за осудениот чие место на раѓање е на 

подрачјето на тој суд, најдоцна 15 дена по правосил-

носта  на пресудата се пренесуваат сите податоци пот-

ребни за водење на казнената евиденција до единст-

вената електронска база на податоци во Врховниот суд 

на Република Македонија. 

До судот надлежен за водење на казнената евиден-

ција, податоците што се запишуваат во казнената еви-

денција се доставуваат од страна на: 

- судот што судел во прв степен;  

- судот до кој надлежниот орган доставил одлука за 

давање амнестија, односно помилување-податоците од 

одлуката за давање амнестија, односно помилување; 

- органот што примил податоци од правосилни суд-

ски пресуди изречени од странски судови; 

- органот надлежен за извршување на казната-по-

датоци за секоја извршена казна; 

- надлежниот суд-податоците за запирање на пос-

тапката за извршување на казната. 

Податоците што се запишуваат во казнената еви-

денција се доставуваат од страна на судот, односно 

надлежниот орган од ставот 2 на овој член до надлеж-

ниот суд за водење на казнената евиденција најдоцна 

15 дена од денот на добивањето на податоците. 

Ако осудениот има место на раѓање на подрачјето 

на друг основен суд, основниот суд кој ја изрекол пр-

востепената пресуда за осудениот треба најдоцна 15 

дена по правосилноста на пресудата да ја воведе во 

казнената евиденција и да ги достави сите податоци 

потребни за водење на казнената евиденција до основ-

ниот суд на чие подрачје е местото на раѓање на осуде-

ниот. 

Член 6 

Во казнената евиденција во судот се внесуваат само 

податоците од правосилните судски пресуди кои се 

доставуваат до судот надлежен за водење на казнената 

евиденција. 

За секое осудено лице се внесуваат следниве пода-

тоци:  

- име и презиме, а за мажени жени и моминско пре-

зиме, датум и место на раѓање, а за лица родени во ст-

ранство и државата, прекар или лажно име, име и пре-

зиме на родителите и моминско презиме на мајката,  за 

правно лице назив и седиште на правното лице; 

- единствен матичен број на граѓанинот, даночен и 

матичен број на правното лице;  

- државјанство; 

- вид на образование, занимање;  

- живеалиште, односно престојувалиште со назна-

чување на адресата на живеење, а ако осуденото лице 

живее во странство и државата; 

- број и датум на изрекување на пресудата и датум 

на правосилност; 

- назив и седиште на судот, а за странски суд и 

државата; 

 - вид на главна казна (времетраење и висина на 

казната, како и времетраење на условувањето на каз-

ната) и  вид на споредна казна; 

- законски назив на кривичното дело со назначу-

вање на членот, ставот и точката од законот кој е при-

менет; 

- податоци за издржувањето на казната: (издржана, 

неиздржана, наплатена или ненаплатена) и датум на из-

држување, односно наплаќање;  

- податоци за алтернативните мерки, мерки за без-

бедност или воспитни мерки; 

- забелешка за промените на внесените податоци 

(бришење на осуда, амнестија или помилување) со наз-

начување на бројот и датумот на одлуката и назив на 

органот кој ја донел.  

 

Член 7 

Податоците од казнената евиденција се чуваат во 

единствена електронска база на податоци во Врховни-

от суд на Република Македонија.  

 

Член 8 

Единствената електронска база на податоци од член 

7 од овој правилник содржи референтни табели на ка-

тегории на кривични дела, категории на изречени каз-

ни и мерки, кои се суштествени за целосната евиден-

ција на податоците за осудениот, за видовите на кри-

вични дела и за видот на кривичните санкции. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-

ри 2015 година. 

 

Бр. 07-1942/9  

18 јули 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3344. 

Врз основа на член 12 став (5) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13), министерот 

за животна средина и просторно планирање,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТА-

ВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПА-

ЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, НАЧИНОТ НА 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИОТ БРОЈ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на произ-

водителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на 

воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на 

прозводители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 36/11), Прилогот  1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 07-2332/4 Министер за животна средина 

11 јули 2014 година                                                                                                   и просторно планирање, 

Скопје                                                                                                   Нурхан Изаири, с.р. 
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3345. 
Врз основа на член член 8 став (2) од Законот за 

контрола на емисии од испарливи органски соедине-
нија при користење на бензини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА 
СКЛАДИРАЊЕ НА БЕНЗИНИ КАЈ ТЕРМИНАЛИТЕ, 
КАКО И ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА НИВНО 
ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНО ГОЛЕМИНАТА 

НА ТЕРМИНАЛИТЕ (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките ба-
рања на инсталациите за складирање на бензините кај 
терминалите, како и временските рокови за нивно пос-
тигнување согласно големината на терминалите. 

 
Член 2 

Инсталациите за складирање на бензини кај терми-
налите треба да бидат проектирани и да работат во сог-
ласност со следните технички барања: 

1. Надворешниот ѕид и кровот на резервоарите над 
земја треба да се обоени во боја со сјајна термичка реф-
лексија од 70 % или повеќе. Обезбедувањето на овие 
барања треба да се планира на начин што ќе се извр-
шуваат како дел од вообичаените циклуси на одржу-
вање на резервоарите најмалку еднаш во период од три 
години. По потреба, може да се дозволи отстапување 
од оваа барање само заради заштита на предели кои се 
заштитени согласно прописите за заштита на приро-
дата. 

2. По исклучок, од точка 1 на овој став проектира-
њето на инсталацијата за складирање не се применува 
за резервоари (подземни или надземни) кои се поврза-
ни со инсталација за рекуперација на пареи кај кои сре-
дната концентрација на испарувања во испустот од 
инсталација за рекуперација, која е корегирана со разб-
лажување за време на обработката, не надминува 35 
g/Nm3 за секој еден час.  

3. Резервоарите со надворешни подвижни кровови 
треба да се опремени со главна заптивка за да се пок-
рие кружниот отвор помеѓу зидот на резервоарот и 
надворешната страна од подвижниот кров и со се-
кундарна заптивка сместена над главнта заптивка. Зап-
тивките треба да се дизајнирани така за да се постигне 
целосно задржување на испарувањата до 95 % или по-
веќе, во споредба со резерварот со неподвижен кров 
кој нема контрола за задржување на испарувања (како 
што е резерварот со неподвижен кров кој има само ва-
кумски вентил за ослободување на притисок). 

4. Новите инсталации за складирање на бензини кај 
терминалите, каде се бара рекуперација на испарување, 
треба да бидат: 

- резервоари (подземни или надземни со неподви-
жен кров) кои се поврзани со инсталацијата за рекупе-
рација на пареи од бензин, или  

- дизајнирани со подвижни кровови, надворешени 
или внатрешни, кои се опремени со главни или секун-
дарни заптивки, за да ги исполнат барањата за работе-
ње утврдени во точка 3 од овој член. 

5. Постојните резервари (подземни или надземни со 
неподвижен кров) треба да бидат: 

- поврзани со инсталацијата за рекуперација на па-
реи од бензин, или  

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со Директива на 
Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година 
за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) 
кои произлегуваат од складирање на бензин и негово 
дистрибуирање од терминалите до бензинските станици 94/63/ЕЗ, 
CELEX број 31994L0063. 

- да имаат надворешен подвижен кров со главна 
заптивка, која треба да е дизајнирана за да се постигне 
целосно задржување на пареата до 90 % или повеќе во 
споредба со резерварот со неподвижен кров без конт-
рола за испарувања. 

6. Барањата за контрола на задржувањата на испа-
рувањата на бензини, од  точки 4 и 5 од овој член, не се 
применуваат за резерварите кај терминалите со непод-
вижни кровови, каде е дозволено  преодно складирање 
на испарувањата,  согласно член 12 од Законот за конт-
рола на емисии од испарливи органски соединенија 
при користење на бензини. 

 
Член 3 

Инсталацијата за складирање на бензини кај терми-
налите треба да ги исполнува техничките барања од 
член 2 на овој правилник во временски рок за нивно 
постигнување согласно големината на терминалите, 
пропишан во член 8 став (3) од Законот за контрола на 
емисии од испарливи органски соединенија при корис-
тење на бензини. 

 
Член 4 

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

  
 Министер  

Бр. 07-4888/5 
9 јули 2014 година 

  за животна средина и   
   просторно планирање, 

Скопје   Нурхан Изаири, с.р. 
_________  

3346. 
Врз основа на  член 46 став (3) од Законот за квали-

тетoт на амбиентниот воздух („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 
59/12 и 163/13), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе 

       
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КО-
ЛИЧИНИТЕ НА ГОРНИТЕ ГРАНИЦИ-ПЛАФО-
НИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ 
СУПСТАНЦИИ СО ЦЕЛ УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ЕКЦИИ ЗА ОДРЕДЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕТО 
НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУ-
ВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ НА ГОДИШНО НИВО 

 
Член 1 

Во Правилникот за количините на горните граници-
плафоните на емисиите на загадувачките супстанции 
со цел утврдување на проекции за одреден временски 
период кои се однесуваат на намалувањето на коли-
чините на емисиите на загадувачките супстанции на 
годишно ниво („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.2/10 и 156/11) Прилогот се заменува со нов 
Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-5437/3 Министер за животна средина 

14 јули 2014 година и просторно планирање, 
Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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3347. 

Врз основа на член 24 став (3) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,  51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), министерот за животна 

средина и просторно планирање донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО СО ВИДОВИТЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ИЛИ АКТИВНОСТИТЕ ЗА 

КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, КАКО И СОГЛАСНО СО ВРШИТЕЛИТЕ НА ДЕЈНОСТА И ОБЕМОТ 

НА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ КОИ ГИ ВРШАТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА, ПОСТА-

ПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ОДОБРЕНИ  

ЕЛАБОРАТИ (*) 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видови-

те на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и 

обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, 

како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати* („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.44/13), Прилозите 1 и 2 се заменуваат со  нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

 

 

 

                                                                                                    Министер  

Бр. 07-5981/2 

16 јули 2014 година 

                                                                                                    за животна средина  

                                                                                                       и просторно  планирање, 

Скопје                                                                                                    Нурхан Изаири, с.р. 

_________________________ 

* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство  



 Стр. 30 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 33 

 
 

 



 Стр. 34 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 37 

 
 

 



 Стр. 38 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 39 

 
 

 



 Стр. 40 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

 



24 јули 2014  Бр. 111 - Стр. 41 

 
 

 



 Стр. 42 - Бр. 111                                                                                          24 јули 2014 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3348. 

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за конт-
рола на емисии од испарливи органски соединенија 
при користење на бензини („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА 
ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОН-
ТЕЈНЕРИ, ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА НИВНО 
ПОСТИГНУВАЊЕ СОГЛАСНО СО КАПАЦИТЕ-
ТОТ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА БЕНЗИНИ 
НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, ЛОКАЦИИТЕ НА КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КО-
НТЕЈНЕРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
МЕРЕЊАТА  НА ИСПУШТАЊАТА НА ЕМИСИИ  

ВО ВОЗДУХОТ (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките барања 
на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни 
контејнери, временските рокови за нивно постигнување  

                            
()Со овој правилник се врши усогласување со Директива на 
Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 1994 година 
за контрола на емисии од испарливо органско соединение (VOC) 
кои произлегуваат од складирање на бензин и негово дистрибу-
ирање од терминалите до бензинските станици 94/63/ЕЗ, CELEX 
број 31994L0063. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно со капацитетот за полнење и празнење на бензини 
на инсталацијата, локациите на кои може да се инсталира 
инсталацијата за полнење и празнење на мобилни 
контејнери, како и начинот на вршење на мерењата на 
испуштањата на емисии во воздухот. 

 
Член 2 

(1) Инсталацијата за полнење и празнење на мобил-
ни контејнери треба да ги исполнува техничките бара-
ња на начин што зафатените испарувања од мобилниот 
контејнер кој се полни или празни, треба да се вратат 
преку спојна линија отпорна на истекување, до инста-
лацијата за рекуперација на пареи од бензин од тер-
миналот, освен за резервоарите кои имаат горно полне-
ње се до нивното одобрено користење.  

(2) Инсталацијата за полнење и празнење на мо-
билни контејнери треба да обезбеди  просечната часова 
концентрација на испустот од инсталацијата за рекупе-
рација на пареи од бензин, која е корегирана со разбла-
жување за време на обработката, да не надминува 35 
g/Nm

3
, при температура од 20 ˚C и притисок од 101,3 

kPa.  
(3) Инсталацијата за полнење и празнење на мобил-

ни контејнери треба да има инсталиран сигурносен 
систем со кој полнењето или празнењето на мобилните 
контејнери се запира веднаш во случај на неконт-
ролирано протекување на пареи, а кој систем треба да 
биде поставен на порталниот кран на место кое обез-
бедува негово нормално и безбедно функционирање. 
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(4) Операторот на инсталацијата за полнењеи праз-
нење на мобилни контерјнери треба редовно да ги про-
верува спојните лини и и цевките на инсталацијата 
заради спречување на испуштања на бензинските па-
реи во воздухот.  

 
Член 3 

Инсталацијата за полнење и празнење на мобилни 
контејнери треба да ги исполнува техничките барања  
во следните временски рокови: 

- до датумот утврден во член 9 став (3) од Законот 
за контрола на емисии од испарливи органски соеди-
ненија при користење на бензини (во натамошниот 
текст: Законот) за постојните  терминали кои имаат 
промет поголем од 50.000 тони/годишно; 

- до датумот утврден во член 9 став (3) од Законот, 
за терминали кои имаат промет поголем од 10.000, а 
помал од 50.000 тони годишно и 

- три месеци пред датумот утврден во член 9 став 
(3) од Законот, за терминали кои имаат промет помал 
од 10.000 тони годишно.  

 
Член 4 

(1) Новите инсталации за полнење и празнење на 
мобилни контејнери може да бидат инсталирани на 
локации во урбани средини доколку имаат проектиран 
промет до 5.000 тони годишно, и одобрен елаборат за 
заштита на животната средина.  

(2) Новите инсталации за полнење и празнење на 
мобилни контејнери кои имаат промет поголем од 
5.000 тони/годишно треба да бидат лоцирани на под-
рачја кои се надвор од урбани средини и одобрен ела-
борат за заштита на животната средина, односно сту-
дија за оценка на влијанието врз животната средина. 

(3) Постојните инсталации (кои се ставени во 
употреба пред донесувањето на овој правилник) за пол-
нење и празнење на мобилни контејнери кои се инста-
лирани на локации во урбани средини, без разлика на 
нивниот промет, можат да продолжат со дејноста до-
колку ги исполнуваат техничките барања предвидени 
со Законот за контрола на емисии на органски соеди-
ненија при користење на бензини и прописите доне-
сени врз основа на овој закон. 

 
Член 5 

Операторот на инсталацијата за полнење и празнење на 
мобилни контејнери треба да спроведува мерења на 
испуштањата на емисиите во воздухот на следниот начин:  

- во тек на еден работен ден, односно минимум се-
дум часа кога има нормален промет; 

- мерењата се спроведуваат континуирано, или со 
прекин; ако мерењата се спроведуваат со прекин треба 
да се направат најмалку четири мерења на секој час; 

- вкупната грешка при мерење која се должи на 
калибрација на опремата, измерениот гас и самата 
користена постапка, не може да надмине 10 % од 
измерената вредност на испуштањата; 

- опремата која што се користи за мерење треба да 
има спецификација да измери ниска концентрација со 
точност од 3 g/Nm3 и 

- прецизноста на резултатите од мерењата треба да 
бидат најмалку 95 % од измерената вредност. 

 
Член 6 

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

  
 Министер  

Бр. 07-7587/1 
10 јули 2014 година 

  за животна средина и   
   просторно планирање, 

Скопје   Нурхан Изаири, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3349. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 
став 5 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13) на ден 21.07.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-156/12 од 
14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.87/13, на Трговското друштво за про-
изводство и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван 
ДОО Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  УП1 бр. 08-156/12  
21 јули 2014 година    Претседател, 

Скопје        Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3350. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 
став 5 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
157/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото 
за трговија, услуги и производство КАРНИКОМ ДОО 
Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  УП1 бр. 08-157/12  
21 јули 2014 година    Претседател, 

Скопје        Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3351. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 
став 5 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
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171/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото 
за проектирање и услуги План Десигн ДОО, Скопје, 
ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  УП1 бр. 08-171/12  
21 јули 2014 година    Претседател, 

Скопје        Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3352. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 
став 5 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13) на ден 21.7.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
172/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.87/13, на Друштвото 
за проектирање и услуги План Десигн ДОО, Скопје, 
ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  УП1 бр. 08-172/12  
21 јули 2014 година    Претседател, 

Скопје        Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3353. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9 
став 5 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13) на ден 21.07.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
178/12 од 25.06.2013 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.90/13, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ВОКС СОЛАР ДО-
ОЕЛ Скопје, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  УП1 бр. 08-178/12  
21 јули 2014 година    Претседател, 

Скопје        Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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