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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

6171.
Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во 

врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) 
од Законот за Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија" број 150/2007 и 100/11), претседателот на Соб-
ранието на Република Македонија на  17 декември 
2015 година, распиша 

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВ-
НИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ШТО ГO ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија ќе врши из-
бор на еден член на Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија од редот на припадниците на заедни-
ците кои не се мнозинство во  Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници, треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на Република Маке-
донија“ до Собранието на Република Македонија да 
поднесат пријава, лична биографија и  документи, во 
оргинал или копија заверено на нотар, со кои ќе дока-
жат дека се универзитетски професори по право, адво-
кати и други истакнати правници.

3.Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Ве-
чер“ и „Лајм“.

Бр. 08 - 5949/1 Претседател
17 декември 2015 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.

Стр.
6180. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за стандар-
ди и нормативи за урбанистичко 
планирање ............................................. 12

6181. Решение од Судски совет на Репуб-
лика Македонија .................................. 12
Огласен дел.................................. 1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6172.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – РУДИ НА ОЛОВО И ЦИНК НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „ЗЛЕТОВО” ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

И ОПШТИНА КРАТОВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – руди на олово и цинк 
на локалитетот „Злетово” општина Пробиштип и оп-
штина Кратово, бр. 24-5564/1 од 13.11.2014 година, ед-
нострано се раскинува од страна на концедентот, зара-
ди неплаќање на концесискиот надоместок. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање согласност за це-
лосен пренос на концесија за експлоатација на минерална-
та суровина – олово и цинк од лежиштето Злетово, Про-
биштип бр.19-524/1 од 17.2.2005 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 12/05).

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

Бр. 42-11436/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,

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

6173.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА  – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТАРО 
ГЛИНИШТЕ - ПРОТУН” ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-
вина – глина на локалитетот „Старо Глиниште - Про-
тун” општина Неготино, доделена со договор за конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – глина 
на локалитетот „Старо Глиниште - Протун” општина 
Неготино со бр. 24-5726/1 од 13.11.2014 година на 
Друштвото за производство на градежни материјали 8 
НОЕМВРИ АД, Неготино престанува да важи заради 
отворање на стечајна постапка над концесионерот со 
Решение Ст. Бр. 120/15 од 30.10.2015 година донесено 
од страна на Основниот суд во Велес.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за ек-
сплоатација на минералната суровина глина на 8 НО-
ЕМВРИ – Неготино од лежиштето на локалитетот „Ста-
ро Глиниште - Протун”, во атарот на општина Неготи-
но бр. 23-3963/1 од 13.8.2002 година (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 67/02).

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

Бр. 42-11688/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,

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

6174.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА ОЛОВО И ЦИНК 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТОРАНИЦА, СОКОЛ, БАЧИЛО 
И СРЕДНО БРДО” ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоа-
тација на минерална суровина – руди на олово и цинк на 
локалитетот „Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо” 
општина Крива Паланка, бр.24-5563/1 од 13.11.2014 го-
дина, еднострано се раскинува од страна на концеден-
тот, заради неплаќање на концесискиот надоместок. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за ек-
сплоатација на минералната суровина – олово и цинк 
на Индо Минералс и Металс Дооел увоз-извоз Скопје 
на локалитетот Тораница, Сокол, Бачило и Средно 
Брдо, општина Крива Паланка бр.19-4735/1 од 
3.10.2006 година  (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 105/06).

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

Бр. 42-12859/1 Претседател на Владата
15 декември 2015 година на Република Македонија,

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

6175.
По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за давање соглас-
ност на Одлуката за утврдување продажни цени на ста-
нови наменети за продажба на станбени објекти на 
ул.„Цветан Димов “ бр.29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 
б, ул. „Владимир Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир 
Комаров“ бр.1/1-13, ул. „Кузман Јосифовски Питу “ 
бр.15/2-47, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, 
ул. „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ 
бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во 
Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр.206/2015 направена е техничка грешка, 
поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕ-
НИ НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 
НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ НА УЛ. „ЦВЕТАН ДИ-
МОВ“ БР.29/2-21, УЛ. „ФРАЊО КЛУЗ“ БР.11 Б, 
УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.18А/1-38, УЛ. 
„ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1/1-13, УЛ. „КУЗ-
МАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ БР. 15/2-47, БУЛ. 
„ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“ БР.71/1-12, УЛ. 
„ВУКОВАРСКА“ БР.7-2/21, УЛ. „ВЛАДИМИР КО-
МАРОВ“ БР.1-2/24, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“

БР.1-2/12, ВО СКОПЈЕ

Во насловот и членот 1 на Одлуката, наместо зборо-
вите „ул. Фрањо Клуз бр. 11 б“, треба да стојат зборови-
те „ул. Фрањо Клуз бр. 11 б/1-39“.

Бр. 42-10836/2 од Владата на Република
15 декември 2015 година Македонија

Скопје
_________

6176.
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Решението за 
разрешување и именување членови на Одборот за 
контрола на материјално - финансиското работење на 
ЈП Службен весник на Република Македонија Бр. 24-
12556/1 од 7 декември 2015 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
220/2015 направена е техничка грешка, поради што се 
дава 
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И С П Р А В К А
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕ-
ЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Во точка 2 од Решението наместо:
2. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но - финансиското работење на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија – Скопје, за 
време од шест месеци се именуваат:

- Васко Апостоловски,
- Гоце Кузмановски,
- Нелко Нелковски,
- Ромео Јосифоски.
Треба да стои:
2. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но - финансиското работење на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија – Скопје, се 
именуваат:

- Васко Апостоловски,
- Гоце Кузмановски,
- Нелко Нелковски,
- Ромео Јосифоски.

Бр. 24 – 12556/2 од Владата на Република
16 декември 2015 година Македонија

Скопје
________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

6177.
Врз основа на член 72 став (3) од Законот за прекр-

шоците („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 124/15), министерот за внатрешни работи донесе  

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ПРЕКР-
ШОЧНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКРШОЧНИТЕ КО-
МИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува висината и начи-

нот на определување на реално направените трошоци 
во прекршочната постапка пред прекршочните коми-
сии во Министерството за внатрешни работи (во ната-
мошниот текст: Министерството).

Член 2
Висината на реално направените трошоци во прекр-

шочната постапка пред прекршочните комисии во Ми-
нистерството се утврдува во износ од 210,00 денари за 
секоја прекршочна постапка.

Член 3
Реално направените трошоци во прекршочната по-

стапка пред прекршочните комисии во Министерство-
то се определуваат врз основа на трошоците за:

- препорачана достава на писменото во прекршочна-
та постапка;

- коверт/плико (големо, средно и мало) и 
- хартија користена во прекршочната постапка (4 

листа во А4 формат).

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13.1.1-90316/1 Министер
14 декември 2015 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
6178.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персонал-
ниот данок на доход (“Службен весник на Република 
Македонија“бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 
166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15 и 199/15), министе-
рот за финансии

О Б Ј А В У В А

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 
точка 2) од Законот за персоналниот данок на доход, за 
2016 година на годишно ниво, изнесува 88.284,00 денари.

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се ут-
врдува во износ од 7.357,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

Бр. 20-9343/1
12 декември 2015 година Министер за финансии,

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

6179.
Врз основа на член 150 став (4) од Законот за квали-

тетот на земјоделските производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 
106/13, 116/15, 149/15 и 193/15), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОЗНАКИ НА  ПО-
ТЕКЛО,  ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ  НА  РЕГИСТАРОТ НА ГЕОГРАФ-
СКИ ОЗНАКИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 

ОЗНАКИ ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН
СПЕЦИЈАЛИТЕТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на ознаки на 
потекло, формата, содржината и начинот на водење на 
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Регистарот на географски ознаки, како и формата, сод-
ржината и начинот на водење на Регистарот на ознаки 
за гарантиран традиционален специјалитет.

Член 2
(1) Регистарот на ознаки на потекло  е во форма на 

книга со тврда корица во црвена боја и со димензии 30 
x 21см на евидентни листови на хартија во бела боја 
кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од 
ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република 
Македонија, а под него со златни букви се впишани 
следните натписи: „Република Македонија“, а под него 
„Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство“, додека  на средината стои назив „Регистар на 
ознаки на потекло“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги 
содржат следните податоци:

1) Реден број;
2) Назив „Евидентен лист“;
3) Назив на ознака на потекло;
4) Деловоден број, датум и место на донесување на 

решението за регистрација на ознаката на потекло;
5) Заштитен назив на производот;
6) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата 

на производители носител на заштитена ознака на по-
текло/назив и ЕМБС на групата на производители носи-
тел на заштитена ознака на потекло;

7) Адреса, телефон и e-mail на групата на произво-
дители носител на заштитена ознака на потекло и 

8) Забелешки.
(4) Регистарот на ознаки на потекло се води елек-

тронски и во пишана форма.
(5) Формата и содржината на Регистарот на ознаки 

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

Член 3
(1) Регистарот на географски ознаки е во форма на 

книга со тврда корица во црвена боја и со димензии 30 
x 21см на евидентни листови на хартија во бела боја 
кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од 
ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република 
Македонија, а под него со златни букви се впишани 
следните натписи: „Република Македонија“, а под него 
„Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство“,  додека  на средината стои назив „Регистар 
на географски ознаки“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги 
содржат следните податоци:

1) Реден број;
2) Назив „Евидентен лист“;
3) Назив на географска ознака;
4) Деловоден број, датум и место на донесување на 

решението за регистрација на географска ознака;
5) Заштитен назив на производот; 
6) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата 

на производители носител на  заштитена географска оз-
нака /назив и ЕМБС на групата на производители носи-
тел на заштитена  географска ознака;

7) Адреса, телефон и e-mail на групата на произво-
дители носител на заштитена  географска ознака и 

8) Забелешки.
(4) Регистарот на географски ознаки се води елек-

тронски и во пишана форма.
(5) Формата и содржината на Регистарот на географ-

ски ознаки се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 4
(1) Регистарот на ознаки за гарантиран традициона-

лен специјалитет е во форма на книга со тврда корица 
во црвена боја и со димензии 30 x 21см на евидентни 
листови на хартија во бела боја кои се нумерирани и ме-
ѓусебно поврзани.

(2) На предната страна на корицата на книгата од 
ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република 
Македонија, а под него со златни букви се впишани 
следните натписи: „Република Македонија“, а под него 
„Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство“, додека на средината стои назив „ Регистар на 
ознаки за гарантиран традиционален специјалитет“.

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги 
содржат следните податоци:

1) Реден број;
2) Назив „Евидентен лист“;
3) Назив на ознака за гарантиран традиционален 

специјалитет;
4) Деловоден број, датум и место на донесување на 

решението за регистрација на ознака за гарантиран 
традиционален специјалитет;

5) Заштитен назив на производот;
6) Податок дали производот е регистриран со или 

без резервација на називот;
7) Име и презиме и ЕМБГ на носителот на групата 

на производители носител на  заштитена ознака за га-
рантиран традиционален специјалитет/назив и ЕМБС 
на групата на производители носител на заштитена оз-
нака за гарантиран традиционален специјалитет;

8) Адреса, телефон и e-mail на групата на произво-
дители носител на заштитена ознака за гарантиран 
традиционален специјалитет и 

9) Забелешки.
(4) Регистарот на ознаки за гарантиран традициона-

лен специјалитет се води електронски и во пишана 
форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот на ознаки 
за гарантиран традиционален специјалитет се дадени 
во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 11-12428/2 Министер за земјоделство,
12 декември 2015 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

6180.
Врз основа на член 68 од Законот за просторно и ур-

банистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија” бр.199/14, 44/15 и 193/15), министерот за 
транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 

ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
      

Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 142/15 и 217/15) во членот 46, ставот 
(4) се менува и гласи:

„(4) Максималната височина на слеме треба да е до 
4,50 м над завршниот венец на градбата.“

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) 
кои гласат:

„(5) По исклучок од ставот (4), со урбанистички 
план и урбанистичко планска документација може да 
се одреди помала или поголема височина на слемето во 
зависност од карактерот на ендемскиот архитектонски 
израз или за градби со намена Б и Г од членот 28 на 
овој правилник.

(6) По исклучок од ставот (4) на овој член, за град-
бите со намена В од членот 28 на овој правилник, може 
да се одреди помала или поголема височина на слемето 
во зависност од ендемскиот архитектонски израз, но не 
повеќе од 25 м.“

По ставот (5), кој станува став (7), се додава нов 
став (8) кој гласи:

„(8) По исклучок од ставот (7) на овој член, за 
градбите со намена В од членот 28 на овој правил-
ник, може да се предвидат повеќе спратни височини 
во потпокривот, кои се третираат рамноправно како 
и другиот корисен изграден простор по спратовите 
на градбата.“

Член 2
При спроведувањето на урбанистичките планови 

или урбанистичко планските документации донесени 
до денот на влегувањето во сила на овој правилник, ќе 
се применуваат одредбите од овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 01-17832 Министер
16 декември 2015 година за транспорт и врски,

Скопје Владо Мисајловски, с.р.
_________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

6181.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  09.12.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Јорда Велјановска, судија на Апелационен суд Скопје 
поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 15.12.2015 година. 

Бр. 02-2168/1 Судски совет
10 декември 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.
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