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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2746. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.9.2017 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИ-

ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-

ЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - ДОМОВИ  ЗА  СТАРИ ЛИЦА ЗА  2018 

ГОДИНА 
  

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-
врдување критериуми за распределба на блок дотации-
те од Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
за јавните установи за социјална заштита - домови за 
стари лица, по општини кои ги исполниле условите за 
пристап до блок дотациите за финансирање на пренесе-
ните надлежности. 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 
година во Раздел 15001 – Министерство за труд и соци-
јална политика, Потпрограма А2 – Пренесување  на 
надлежности на ЕЛС,  ќе се врши финансирање за деј-
носта социјална заштита-домови за стари лица. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- основна сума по корисник за сместување во оп-
штински јавни установи за стари лица согласно состој-
бата на корисникот, подвижен или неподвижен и пар-

тиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкули-
рани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од ос-
танатите општински јавни установи за стари лица каде 
што периодот на греење значително е подолг од перио-
дот на греење во останатите општини; 

- бројот на сместени лица (корисници на социјална 
услуга) во општински јавни установи за стари лица; 

- број на вработени во општински јавни установи за 

стари лица. 
 

Член 4 
Распределбата на блок дотации се врши според 

следната формула: 
BD i социјална заштита = OS i  х Коефициент i 
OS i  = Т  х  Br i 

BD i социјална заштита – претставува блок дотаци-
ја за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина. 

OS i  – претставува основна сума по корисник го-
дишно за сместување на стари лица во општинските 
јавни установи за стари лица, по општина. 

Т – претставува трошок (цена) по корисник годиш-

но за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина. Трошокот (це-
ната) по корисник е утврдена во зависност од состојба-

та на корисникот (подвижен или неподвижен корис-
ник) и партиципација на корисникот во трошоците на 
услугата. 

Br i – претставува фактички број на социјални ко-
рисници во општинските јавни установи за стари лица, 
по општина. 

Коефициент i – преставува коефициент според бро-
јот на вработени во општинските јавни установи за ста-
ри лица, по општина. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита - домови за стари лица, се насочува-
ат во општините каде што е седиштето на установата, 
од Буџетот на Република Македонија преку Министер-
ството за труд и социјална политика, месечно или во 
динамика договорена со Министерството за финансии. 

    
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година. 

 
Бр. 44-5088/1  Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

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

2747. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
26.9.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ВО 2016 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злето-
вица“ Пробиштип во 2016 година, бр.05-206/1 од 
6.3.2017 година и 02-258/21 од 27.3.2017 година, усвое-
ни од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата одржана на 27.3.2017 година.  

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

  
Бр. 44-3187/1  Заменик на претседателот 

26 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2748. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став 3 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-

КИ ИСТРАЖУВАЊА  НА  МИНЕРАЛНА СУРОВИНА  

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 

минерална суровина се доделува во фунција на вршење 

на детални геолошки истражувања на минерална суро-

вина на локалитетот за која се предлага доделување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минерална суровина, пот-

ребно е да се додели под концесија минералната суро-

вина определена со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

вршење на детални геолошки истражувања се создавање 

на услови за рамномерно истражување на минералната 

суровина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерална суровина на лока-

литетот „Дрвен Мост“ с.Шупли Камен, Општина Ку-

маново за минерална суровина - песок и чакал. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за врше-

ње на детални геолошки истражувања на минералната 

суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со 

електронска аукција во рок од 360 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на поста-

пката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесија за вршење на детални геолошки истражу-

вања, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот за економија формира комисија за спрове-

дување на постапката во рок од 120 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за вршење на детални гео-

лошки истражувања на минерална суровина, Комисија-

та од став 2 на овој член во рок од петнаесет дена ќе го 

објави јавниот повик согласно Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3362/1 Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2749. 

Врз основа на член 7-a став (12) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

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

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 26.9.2017 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОС-

ПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА  
МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања за металични минерални суровини се до-

делуваат со цел откривање на нови локалитети пер-

спективни за понатамошни детални геолошки истражу-

вања како и откривање на нови наоѓалишта на мета-

лични минерални суровини. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на 

проспекциски геолошки истражувања на минерални 

суровини се стекнува со доделување на концесија, пот-

ребно е да се доделат под концесија минералните суро-

вини определени со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на проспекциски геолошки истражувања е от-

кривање на нови локалитети на дел од територијата на 

Република Македонија перспективни за понатамошни 

детални геолошки истражувања за металични минерал-

ни суровини. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на проспекциски 

геолошки истражувања за металични минерални суро-

вини на три поодделни  простори: 

- Северозападен регион кој ги опфаќа општините 

Тетово, Јегуновце, Сарај, Ѓорче Петров, Карпош, Со-

пиште, Студеничани, Чашка, Желино, Брвеница, Бого-

виње, Врапчиште, Гостивар, Македонски Брод, Зелени-

ково и  Маврово Ростуша; и 

- Западноцентрален регион кој ги опфаќа општини-

те Кичево, Дебар, Маврово Ростуше, Гостивар, Маке-

донски Брод, Чашка, Долнени, Прилеп, Кривогаштани, 

Крушево, Демир Хисар, Пласница, Центар Жупа, Де-

барца, Могила, Струга, Охрид и Вевчани и 
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- Југозападен регион кој ги опфаќа општините 

Охрид, Дебарца, Струга, Могила, Ресен, Демир Хисар, 

Крушево, Битола, Прилеп, Новаци и Вевчани. 

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања на просторите од став 1 од овој член се 

доделуваат поодделно. 

Концесиите за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги 

исполнат условите содржани во тендерската докумен-

тација и јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за вршење 

на проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини ќе се спроведе со јавен повик со 

електронска аукција во рок од 360 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на поста-

пката. 

За спроведување на постапката за доделување 

на концесии за вршење на проспекциски геолошки 

истражувања, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за економија формира Ко-

мисија за спроведување на постапката во рок од 

120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучу-

вајќи го и нацртот на договорот. Тендерската доку-

ментација на предлог на министерот за економија 

се доставува во Владата на Република Македонија 

на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесии за вршење на проспекциски 

геолошки истражувања на металични минерални суро-

вини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет 

дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 

минерални суровини. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4483/1  Заменик на претседателот 

26 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2750. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за 

минерални суровини („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 

129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

19.9.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА 

СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„БЕГОЈЦА“  С.СТЕНЧЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за 

експлоатација на минерална суровина – песок и чакал 

на локалитетот „Бегојца“ с.Стенче, Општина Брвеница, 

бр.24-1012/18 од 26.7.2013 година, еднострано се 

раскинува бидејќи концесионерот не започнал со 

експлоатација на минералната суровина во рок од шест 

месеци од денот на издавањето на Дозволата за 

експлоатација.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на 

концесија за експлоатација на минерална суровина-

песок и чакал на Акционерското друштво за 

производство и промет со млеко и млечни производи 

МЛЕКАРА увоз-извоз Тетово на локалитетот „Бегојца“ 

с.Стенче, Општина Брвеница бр.41-2819/1 од 16.7.2013 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 103/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 44-4488/1   Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2751. 

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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

19.9.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ГИПС  НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“БОШКОВ МОСТ”, ОПШТИНА ДЕБАР 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина- гипс  на локалитетот 

“Бошков Мост”, Општина Дебар бр.24-5722/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна 

на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесе-

но барање за издавање на дозвола за експлоатација на 

минерални суровини во рок од една година од денот на 

склучување на договорот за концесија за експлоатација 

на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минерална суровина- гипс на ДПТ 

„ПОФИКС“ ДОО Тетово на локалитетот „Бошков 

Мост“, Општина Дебар бр.19 - 2659/1 од 7.6.2006 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.73/06). 
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4797/1          Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2752. 

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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

19.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА–ДИЈАБАЗ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ 

„С.УДОВО“, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина - дијабаз  на локалите-

тот „с.Удово“, Општина Валандово бр. 24-570/2 од 

31.1.2013 година, еднострано се раскинува од страна на 

концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено 

барање за издавање на дозвола за експлоатација на ми-

нерални суровини во рок од една година од денот на 

склучување на договорот за концесија за експлоатација 

на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суровина-дијабаз на 

Друштвото за геолошки истражувања експлоатација на 

минерални суровини „АЛПИНЕ МИНЕРАЛНИ СУРО-

ВИНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Удово“, Оп-

штина Валандово бр.41-6229/1 од 26.8.2012 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/12). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4798/1         Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2753. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за  Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

142/16), а во врска со член 23 точка 2 од Законот за ра-

тификација на Протоколот за изменување и дополнува-

ње на Спогодбата од Маракеш за основање на Светска-

та трговска организација („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 130/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 26.9.2017 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ  

ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука во рамките на Министерството за 

економија се воспоставува  Национален  комитет за 

олеснување на трговијата, согласно обврските од 

Протоколот за изменување и дополнување на Спо-

годбата од Маракеш за основање на Светската тргов-

ска организација ратификуван со Законот за ратифи-

кација на Протоколот за изменување и дополнување 

на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската 

трговска организација („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.130/2015), (во натамошниот 

текст: Протокол). 

 

Член 2 

Националниот комитет за олеснување на трговијата 

(во натамошниот текст: Комитетот) има обврска да ја 

олесни домашната координација во оваа област и им-

плементација  на  одредбите од Протоколот. 

 

Член 3 

Комитетот обврските од член 2 на оваа одлука ги 

врши во соработка со субјектите кои имаат надлежнос-

ти во  прекуграничната  трговија,  преку определени 

претставници.  

Со  Комитетот претседава министерот за економија. 

Во работата на Kомитетот  учествуваат претставни-

ци со член и заменик член од следните субјекти: 

- Министерство за економија, 

- Министерство за финансии, 

- Министерство за финансии -Царинска управа, 

- Министерство за надворешни работи, 

- Министерство за животна средина и просторно 

планирање,  

- Министерство за транспорт и врски, 

- Министерство за правда, 

- Министерство за здравство, 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство – Фитосанитарна управа, 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство – Државен инспекторат за земјоделство, 

- Министерство за информатичко општество и ад-

министарција, 

- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, 

- Агенција за храна и ветеринарство, 

- Агенција за лекови и медицински средства, 

- Министерството за економија-Државниот пазарен 

инспекторат, 

- Стопанска комора на Македонија, 

- Сојуз на  стопански  комори  на  Македонија, 

- Стопанска комора на Северо – Западна  Македо-

нија, 

- Асоцијација на здруженија на работодавачите на 

превозните трговски друштва на Република Македони-

ја МАКАМ-ТРАНС, 
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- Стопанска интересна заедница за патен транспорт 

Македонија сообраќај – АМЕРИТ и 

- Групација на меѓународни шпедитери и логистич-

ки оператори – МИФА. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престануваат да важат Одлуката за назначување на На-

ционален комитет за олеснување на трговијата, бр.42-

3385/1 од 29 март 2016 година и Одлуката за изменува-

ње и дополнување на Одлуката за назначување на На-

ционален комитет за олеснување на трговијата, бр.42-

4874/1 од 14 јуни 2016 година. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 44-5631/1  Заменик на претседателот 

26 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2754. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 26.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство му престанува користењето на движните ствари - 

моторни возила со следните карактеристики: 

1. Вид: Специјално работно моторно возило, 

Марка: ВМС, 

Број на шасија: NMC625BSGLD100048, 

Број на мотор: ISB67E3245/21922657, 

Тип: 625, 

Година на производство: 2009, 

Сила на мотор во KW(KS): 180, 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 6687, 

Боја на каросерија: Црвена и 

Регистарска ознака: SK-781-UD и 

2. Вид: Товарно моторно возило, 

Марка: FORD, 

Број на шасија: WFOLMFE109W821510, 

Број на мотор: 113834, 

Тип: WLAT, 

Година на производство: 2009, 

Сила на мотор во KW: 105, 

Работна зафатнина на моторот во cm3: 2499, 

Боја на каросерија: Црвена/75 и 

Регистарска ознака: SK-782-UD. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со шуми „Македонски 

шуми“ - Скопје. 

  

Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство склучува договор со директорот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски 

шуми“ - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5831/1  Заменик на претседателот 

26 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2755. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ УК ЗА ТРАУ-

МАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕС-

ТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ 
И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за отстапување на одземен предмет со правосилна 

одлука на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски бо-

лести, анестезија, реанимација, интензивно лекување 

и ургентен центар - Скопје бр. 09-2777/2 од 

12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/1   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2756. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 

145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  ЈЗУ ИНСТИТУТ 

ПО БЕЛОДРОБНИ  ЗАБОЛУВАЊА  КАЈ ДЕЦАТА  

„КОЗЛЕ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај де-

цата „Козле“- Скопје бр. 09-2593/3 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/2   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2757. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 

145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје бр. 09-2333/3 од 

12.9.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/3   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2758. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 

145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  СЛУЖБА ЗА ОП-

ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Служба за општи и заеднички работи на Владата 

на Република Македонија бр. 09-2635/3 од 12.9.2017 

година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/4   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2759. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 

145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Државен инспекторат за локална самоуправа бр. 

09-2507/3 од 12.9.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/5   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2760. 
Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-
ни предмети во кривична и прекршочна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26.9.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за транспорт и врски - Државен 
инспекторат за градежништво и урбанизам бр. 09-
1668/3 од 12.9.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5873/6   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2761. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-
вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-
ни предмети во кривична и прекршочна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 
145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26.9.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-
стапување на одземен предмет со правосилна пресуда на 
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за Ре-
публиката - Скопје бр.09-732/3 од 12.9.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5873/7   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2762. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИС-
ТРАЦИЈА - ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за информатичко општество и ад-
министрација - Државен управен инспекторат бр. 09-
2591/3 од 12.9.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5873/8   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2763. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ  

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Акционерско друштво за вршење на енергетски 
дејности Македонски енергетски  ресурси Скопје, во 
државна сопственост бр. 09-2694/3 од 12.9.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5873/9   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2764. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА  НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за труд и социјална политика            

бр. 09-1752/3 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/10   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2765. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ МАКЕДОНСКА  

ОПЕРА И БАЛЕТ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на НУ Македонска опера и балет - Скопје бр. 09-

2534/3 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/11   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2766. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ ТЕАТАР КОМЕДИЈА  

– СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на НУ  Театар комедија - Скопје бр. 09-2382/3 од 

12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/12   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2767. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Општина Тетово бр. 09-2778/2 од 12.9.2017 го-

дина.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/13   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2768. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2779/2 

од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/14   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2769. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-1657/3 

од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/15   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2770. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА  НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2780/1 

од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/16   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2771. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Казнено поправен дом Идризово бр. 09-2630/3 од 

12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/17   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2772. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  ЈУ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК МАВРОВО МАВРОВИ АНОВИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈУ Национален парк Маврово Маврови Анови бр. 

09-2332/3 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/18   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2773. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Дирекција за заштита и спасување бр. 09-502/3 од 

12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/19    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2774. 

Врз основа на член 52 став 1  од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08,145/10, 

104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Општина Тетово бр. 09- 2592/3  од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/20   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2775. 

Врз основа на член 52 став 1  од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 

145/10, 104/13,187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за правда-Управа за извршување 

на санкциите бр. 09- 2776/1 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/21    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2776. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  ЈУ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК МАВРОВО МАВРОВИ АНОВИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈУ Национален парк Маврово Маврови Анови бр. 

09-2774/1 од 12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/22    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2777. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА ЈП МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈП Македонски шуми бр. 09-719/3  од 12.9.2017 

година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/23    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2778. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  ЈП МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈП Македонски шуми бр. 09-2508/3 од 12.9.2017 

година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/24   Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2779. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-

суди на ЈП Македонски шуми бр. 09-2782/2 од 

12.9.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/25    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2780. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00,12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДСУ СПОРТСКА  

АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за дава-

ње согласност на Решението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на ДСУ Спортска акаде-

мија - Скопје бр.44-1374/31 од 4.4.2017 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 45/17). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/26    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2781. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одземен 

предмет со правосилна пресуда на Министерство за обра-

зование и наука бр.42-6755/1 од 9.7.2017 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 119/15). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/27    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2782. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 26.9.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје 

бр.44-1374/10 од 4.4.2017 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 45/17). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5873/28    Претседател на Владата 

26 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2783. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), Владата на Република Македонијa на седни-

цата, одржана на 19.9.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 

ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР. 

12-7348/16 ОД 16.7.2009 ГОДИНА, ДОГОВОРОТ ЗА 

ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО 

БР.12-7987/16 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, СО АНЕК-

СОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-

162/4 ОД 20.1.2014 ГОДИНА И СО АНЕКСОТ НА 

ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-7667/1 

ОД 17.12.2015  ГОДИНА   ЗА  ЛОКАЦИЈАТА  БР.29 

РЕЧАНСКА 

       

Член 1 

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на 

Договорот за концесија за вода за изградба на мали 

хидроелектрични централи за производство на елек-

трична енергија со бр. 12-7348/16 од 16.7.2009 година, 

Договорот за пренос на Договорот за концесија со 

бр.12-7987/16 од 10.11.2010 година, со Анексот на До-

говорот за концесија со бр.12-162/4 од 20.1.2014 година 

и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-

7667/1 од 17.12.2015 година за локацијата бр.29 Речан-

ска, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, 
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како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, 

како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не 

ја изградил малата хидроелектрична централа во рокот 

утврден во член 16 од Договорот за концесија за вода 

за изградба на мали хидроелектрични централи. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-5978/1            Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2784. 
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија’’, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), Владата на Република Македонијa, на седни-
цата, одржана на 19.9.2017 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БР. 
12-7348/10 ОД 16.07.2009 ГОДИНА, ДОГОВОРОТ 
ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА 

СО БР.12-7987/10 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, СО 
АНЕКСОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО 

БР.12-162/2 ОД 20.01.2014 ГОДИНА И СО АНЕК-
СОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-
2781/1  ОД  01.04.2016  ГОДИНА  ЗА ЛОКАЦИЈАТА  

БР.304 ОРАОВИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на 

Договорот за концесија за вода за изградба на мали 
хидроелектрични централи за производство на елек-
трична енергија со бр. 12-7348/10 од 16.7.2009 година, 
Договорот за пренос на Договорот за концесија со 
бр.12-7987/10 од 10.11.2010 година, со Анексот на До-
говорот за концесија со бр.12-162/2 од 20.1.2014 година 
и со Анексот на Договорот за концесија со бр.12-
2781/1 од 1.4.2016 година за локацијата бр.304 Орао-
вица, склучен помеѓу Владата на Република Македо-
нија, како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелек-
трани, како Концесионер, поради тоа што Концесионе-
рот не ја изградил малата хидроелектрична централа во 
рокот утврден во член 16 од Договорот за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-5978/2        Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2785. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за слобо-

ден пристап до информации од јавен карактер („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 86/08, 

06/10, 42/14, 148/15 и 55/16), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 19.9.2017 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ 

ТРОШОЦИ  ЗА  ДАДЕНАТА  ИНФОРМАЦИЈА ОД  

ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на надоместокот за ма-

теријалните трошоци за дадената информација од има-

телите на информации („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/06), во членот 2 по ставот (2) се 

додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Барателот на информацијата за добиената ин-

формација во вид на електронски запис на информаци-

јата на УСБ во сопственост на барателот или на негова 

е-маил адреса, не плаќа надоместок.“ 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5986/1            Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2786. 

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 26.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ  

СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом 

„Скопје“ - Скопје му се доделуват вкупно 16.000.000,00 

денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 го-

дина, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, ставка 

464.     
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Член 2 

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделу-

ваат за подмирување на трошоци за тековно работе-

ње во однос на режиски трошоци за греење, потро-

шена вода и трошоци за комунална хигиена, а не 

можеле да се предвидат и планираат во неговиот 

буџет. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6128/1   Заменик на претседателот 

26 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2787. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИСТРАЖИ-

ТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 

 

1. Гоше Стефановски се разрешува од должноста 

истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни 

несреќи и сериозни инциденти. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4405/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2788. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИСТРАЖИ-

ТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 

 

1. Сашо Мојсовски се разрешува од должноста ис-

тражител на Комитетот за истрага на воздухопловни 

несреќи и сериозни инциденти. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4408/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2789. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ - ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА 

ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И  

СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 

 

1. Сотир Костов се разрешува од должноста претсе-

дател - истражител на Комитетот за истрага на возду-

хопловни несреќи и сериозни инциденти. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-4354/1 Претседател на Владата 

3 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2790. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

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

142/16), а во врска со член 2 став 1 и став 2 од Одлука-

та за формирање на Националното координативно тело 

против семејно насилство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, 

донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАВАЧ, ЧЛЕНО-

ВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО 

КООРДИНАТИВНО ТЕЛО  ПРОТИВ СЕМЕЈНО  

НАСИЛСТВО 

 

1. За претседавач, членови и заменици членови на 

Национално координативно тело против семејно на-

силство се назначуваат:   

- Мила Царовска, министер за труд и социјална по-

литика – претседавач; 

- Софија Спасовска, од Министерството за труд и 

социјална политика - член; 

- Јована Тренчевска, од Министерството за труд и 

социјална политика - заменик член; 
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- Цена Чаловска, од Министерството  за внатрешни 
работи - член; 

- Дарко Нушев,  од Министерството  за внатрешни 
работи - заменик член; 

-  Нермина Факовиќ, од Министерството за здрав-
ство – член; 

- Маја Додевска, од Министерството за здравство – 
заменик член; 

- Николина Микеска, од Министерството за правда 
- член; 

-  Суат Шаќиров, од Министерството  за правда - 
заменик член; 

- Кристина Ангелеска,  од Министерството за обра-
зование и наука - член; 

- Дана Бишкоска, од Министерството  за образова-
ние и наука- заменик член; 

- Радмила Карановиќ, судија во Основен суд Скопје 
II Скопје-член; 

- Енѓелуше Кадриу-Леши, јавен обвинител  во Ос-
новно јавно обвинителство Скопје-член; 

- Васка Бајрамовска-Мустафа, од Народен правоб-
ранител – член;  

- Ѓулумсер Касапи, од Собранието на Република 
Македонија – член; 

- Лилјана Кузмановска, од Собранието на Републи-
ка Македонија – член; 

- Елена Димушевска, од здружение – член; 
- Ѓунер Небиу, од здружение – член. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за назначување на прет-
седавач, членови и заменици членови на Национално 
координативно тело против семејно насилство бр.42-
3663/2 од 28.4.2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 72/15).  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 44-5593/1          Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
2791. 

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.9.2017 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВ-
ЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 

2017 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за задолжително здравствено оси-

гурување на државјаните на Република Македонија кои 
не се задолжително здравствено осигурани за 2017 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
192/2016) во точката 5, износот „2.353.549.000,00“ се 
заменува со износот „2.403.549.000,00“. 

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

                                                                    
Бр. 44-4971/1          Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
2792. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
19.9.2017 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2017/2018 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Програмата за условен паричен  надоместок за 

средно образование има за цел подобрување на приста-
пот и квалитетот на образованието за ученици во сред-
но образование од домаќинства кои се корисници на 
право на социјална парична помош. 

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација 
на задолжителното средно образование во Република 
Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2017/ јуни 2018 година.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и од домаќинства на кои им мирува правото 
на социјална парична помош (во понатамошниот текст:  
корисник). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 
за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно со 
Законот за заштита на децата, 

- е запишан како редовен ученик во средно учи-
лиште, 

- редовно ја завршил претходната учебна година во 
која користел условен паричен надоместок и 

- е на средношколска возраст, согласно  Законот за 
средно образование. 

Корисникот користи условен паричен надоместок 
за средно образование ако: 

- е  редовен ученик и 
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови. 
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Условениот паричен  надоместок за средно образо-
вание престанува во следниве случаи: 

- корисникот матурирал во средно училиште,  
- корисникот повеќе  не е на средношколска воз-

раст, 
- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште, 
- доколку правото е остварено врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци, 
- корисникот остварил право на детски додаток, 
- примателот на надоместокот поднесе барање за 

престанок на правото на условен паричен  надоместок 
за средно образование и 

-домаќинството не е веќе корисник на социјална па-
рична помош. 

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се 
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката 
од оправдани причини не може да и се исплати надо-
местокот, исплатата ќе се врши на носителот на право-
то на социјална парична помош, определен од страна 
на центарот за социјална работа (во натамошниот 
текст: примател на надоместок). 

Примателот на надоместокот, исплатата на услове-
ниот паричен  надоместок за средно образование ја 
враќа  доколку: 

- примил  износ повисок од износот утврден со оваа 
програма и 

- примил неоснована исплата врз основа на невис-
тинити или нецелосни податоци, за кои знаел или мо-
рал да знае дека се невистинити или нецелосни. 

Условениот паричен надоместок за средно образо-
вание остварен врз основа на Програмата за условен 
паричен  надоместок за средно образование за учебна-
та 2016/2017 година, а за кој не е извршена исплата од 
било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата 
на примателот на надоместокот, согласно со оваа прог-
рама. 

Примателот на надоместокот го известува центарот 
за социјална работа за секоја промена која се однесува 
на: 

- промена на статусот на примателот на надоместо-
кот и на корисникот, 

- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето)  и 

- промена на домашната адреса. 
 

III. Мерки 
 

Годишниот износ на условениот паричен  надомес-
ток за средно образование во учебната 2017/2018 годи-
на по корисник изнесува 12.000 дeнари.   

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од 
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по 
завршување на секој од мерните периоди, утврдени со 
оваа програма.  

 
Поднесување на барање 

 
Примателот на надоместокот може да поднесе бара-

ње за остварување на условен паричен надоместок за 
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2017 
година, а најдоцна до 31 март 2018 година.  

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош пред 1 септември 2017 
година и поднел барање до 30 септември 2017 година,  
ќе оствари право на условен паричен надоместок од 
првиот мерен период. 

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош по 1 септември 2017 
година, ќе оствари право на условен паричен надомес-
ток од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклу-
чи  во оваа програма во наредниот период за исплата. 

Користење на правото 
 
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се 

додека домаќинството го користи правото на социјална 
парична помош и корисникот го исполни условот за 
присуство на наставата од 85%, од реализираните нас-
тавни часови за секој од мерните периоди, предвидени 
со оваа програма.  

Проверката на исполнетост на условот за исплата 
на условениот паричен,  ќе се врши за секој од следни-
ве мерни периоди: 

- прв мерен период од 1.9.2017 година до 31.10.2017 
година, 

- втор мерен период од 1.11. 2017 година до 
31.12.2017 година, 

- трет мерен период од 20.1.2018 година до 
31.3.2018 година и 

- четврт мерен период од 1.4. 2018 година до крајот 
на наставната година. 

 
Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши во 

следниве периоди за исплата: 
- за првиот мерен период во текот на месец декем-

ври 2017 година, 
- за вториот мерен период во текот на месец февру-

ари 2018 година, 
- за третиот мерен период  во текот на месец мај 

2018 година, 
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 

2018 година и 
- дополнителна исплата за  позитивно решени жал-

би и задоцнето  известување од   страна на училиштата 
до 31.10.2018 година.   

 
IV. Носители 

 
Оваа програма ќе ја  спроведат: Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерството за образование и наука, средните 
училишта и Министерството за финансии, согласно 
Прирачникот за администрирање на Програмата за усло-
вен паричен надоместок за средно образование,  донесен 
од Министерството за труд и социјална политика. 
 

V. Извори на средства 
 

Средствата за условени парични надоместоци за 
средно образование се обезбедени преку Договорот за 
заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци   во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годиш-
ни средства за реализирање на оваа програма се 
40.000.000,00 денари. 

Се проценува, дека со Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 4.400 ученици  од домаќинствата кои се корисни-
ци на социјална парична помош. Годишниот износ на 
надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 денари.  

Исплатата на средствата  за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование за учебната 
2017/2018 година, ќе се врши на ист начин како и ис-
платата на правото на социјална парична помош. 

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

 
Бр. 44-5089/1           Заменик на претседателот 

19 септември 2017 година на Владата на Република 
Скопје          Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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