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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3499. 

Врз основа на член 11 точка 3 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 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7. 

2015 година донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” - 

БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата на ЈП  „Стрежево “ - Битола 

бр.02-355/3 од 22.05.2015 година, донесена од Управ-

ниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана 

на 22.05.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија “. 

 

Бр. 42-5676/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3500. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија”, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2014 

ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2014 година, 

бр.02-355/7 од 22.05.2015 година, усвоена од Управни-

от одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 

22.05.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија “. 

 

Бр. 42-5677/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3501. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија”, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО”  -  

БИТОЛА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за 
2014 година, бр. 02-355/10 од 22.05.2015 година, усво-
ен од Управниот одбор на ова претпријатие, на седни-
цата одржана на 22.05.2015 година. 

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

 
Бр. 42-5677/2 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3502. 
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 и 61/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2013 

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2013 година, 
бр.02-355/2 од 22.5.2015 година, усвоена од Управниот 
одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 
22.5.2015 година. 

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

 
Бр. 42-5678/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3503. 
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 и 61/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –  

БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за 
2013 година, бр. 02-355/5 од 22.5.2015 година, усвоен 
од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, 
одржана на 22.5.2015 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5678/2 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3504. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 

106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.07.2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА-

ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 

СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ  

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција му престанува користењето на движните ствари и 

тоа:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државната коми-

сија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 
 

Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-

нистрација склучува договор со претседателот на  

Државната комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната по-

стапка со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука.   

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6016/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3505. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на  7.7.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари, соп-

ственост на Република Македонија – корисник Минис-

терство за финансии кои се наоѓаат на улица Никола 

Карев, број 1, Валандово, лоциран на КП бр.2101, запи-

шани во ИЛ бр.2454, КО Валандово и ИЛ бр.10294, КО 

Валандово (г.р.), објекти од поранешен „6-ти Ноември“ 

АД - Валандово, во површина од 13231м² и тоа: 

Недвижен имот лоциран на КП бр.2101, запишан во 

ИЛ.2454 за КО Валандово: 

- Зграда – 1, влез 1, кат 01, внатрешна површина 

1297м² , намена на зграда Б4,  

- Зграда – 1, влез 1, кат 02, внатрешна површина 

1303м², намена на зграда Б4,  

- Зграда – 1, влез 1, кат 03, внатрешна површина 

1306м², намена на зграда Б4,  

- Зграда – 1, влез 1, кат 04, внатрешна површина 

1308м², намена на зграда Б4,   

- Зграда – 1, влез 1, ПР, внатрешна површина 

1254м², намена на зграда Б4-6,   

- Зграда – 12, влез 1, ПР, внатрешна површина 98м², 

намена на зграда Б4-6,   

- Зграда – 3, влез 1, ПР, внатрешна површина 975м², 

намена на зграда Б4-6,   

- Зграда – 4, влез 1, ПР, внатрешна површина 

1004м², намена на зграда Б4-6,   

- Зграда – 5, влез 1, ПР, внатрешна површина 

1007м², намена на зграда Б4-6,   

- Зграда – 6, влез 1, ПР, внатрешна површина 

1007м², намена на зграда Б4-6 и  

- Зграда – 7, влез 1, ПР, внатрешна површина 

1007м², намена на зграда Б4-6,   

Недвижен имот лоциран на КП бр.2101, запишан во 

ИЛ.10294 за КО Валандово (г.р.): 

- Зграда – 16, влез 1, ПР, внатрешна површина 22м²,  

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 11, влез 1, ПР, внатрешна површина 5м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 2, влез 1, ПР, внатрешна површина 17м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 18, влез 1, ПР, внатрешна површина 9м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 15, влез 1, ПР, внатрешна површина 47м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 13, влез 1, ПР, внатрешна површина 97м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 13, влез 1, ПР, внатрешна површина 5м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 14, влез 1, ПР, внатрешна површина 

105м², намена на зграда Б4-6,  
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- Зграда – 17, влез 1, ПР, внатрешна површина 15м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 19, влез 1, ПР, внатрешна површина 7м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 8, влез 1, ПО, внатрешна површина 

287м², намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 8, влез 1, ПР, внатрешна површина 502м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 9, влез 1, ПО, внатрешна површина 91м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 9, влез 1, ПР, внатрешна површина 87м², 

намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 10, влез 1, ПР, внатрешна површина 

111м², намена на зграда Б4-6,  

- Зграда – 11, влез 1, ПР, внатрешна површина 30м², 

намена на зграда Б4-6 и 

- Зграда – 2, влез 1, ПР, внатрешна површина 228м², 

намена на зграда Б4-6.  

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронски систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно правни работи, со процене-

та вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења број СВ V 31/2014 од 22.10.2014 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 

на износ од 66.212.376,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува  66.212.376,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: 

 www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6072/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3506. 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на  7.7.2015 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движни ствари, сопстве-

ност на Република Македонија – корисник Министер-

ство за финансии кои се наоѓаат на улица Никола Ка-

рев, број 1, Валандово, лоцирани во објекти од поране-

шен „6-ти Ноември“ АД - Валандово и тоа: 

- котлара 1992 година, ТРК Загреб 1, 

- Машина за паковање 1988 година, 21 Мај Белград, 

ФОПИ Пик 33 

- Машина за фотокопија 1984 година, ЕИ Ниш, 

- Машина за фотокопија 1984 година, ЕИ Ниш, 

- Вертикална пакерица 1988 година, Ф.КЛАИК – 

Крагуевац, 

- Машина пакерица ЕКО Велење, 

- Машина за шеќер во прав 1989 година, 21 Мај 

Белград, Тип ФЛОПИ Пак, 

- Машинска опрема за котлара, 1992 година, 

- Опрема за ферментирање тутун ВЕНТИЛАТОР,  

производство ф-ка за вентилациони, термички, млин-

ски и силосни уреди – Загреб со фабрички број 

104089,104086, година на производство - 1979 година, 

- Опрема за резервна котлара, 

- Опрема за манипулација со тонга, 

- Товарен лифт, резервоар за гориво, 

- Резервоар за гориво, 

- Ситен инвентар со непозната количина, 

- Машина за пакување марка ФОПИПАК 33, 

фаб.бр.83.01/20 инсталирана снага 2,47 WW, производ-

ство 21 Мај, Белград, година на производство - 1988 

година, 

- Машина за мелење шеќер во прав, марка ФОПИ-

ПАК 2000, фаб.бр.84.56/9 – инсталирана снага 6,5 kww, 

производство на 21 Мај, Белград, година на производ-

ство - 1989 година, 

- МРК 1, со фабрички број 77, производство на ЕИ 

Ниш, година на производство - 1986 година, 

- МРК 1, нечиток број, производство на ЕИ Ниш, 

година на производство - 1986 година, 

- МРК 1, нечиток број, производство на ЕИ Ниш, 

година на производство 1986 година, 

- Вертикална пакерица ВП-ЕД 4-Р со фабрички број 

127, производство на фабриката Филип Кљаиќ од Кра-

гуевац, година на производство 1988 година, 

- Вертикална пакерица ВП-ЕД 2-СК со фабрички 

број 128, производство на фабриката Филип Кљаиќ од 

Крагуевац, година на производство 1988 година, 

- Полипропиленско електронско дозирање, произ-

водство на фабриката Филип Кљаиќ од Крагуевац, го-

дина на производство 1989 година, 
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- Пржилница за кафе марка 400, производство на 

фабриката Боро Каевиќ од Скопје, година на производ-

ство 1989 година, 

- Мелница за кафе марка 150, производство на фа-

бриката Боро Каевиќ од Скопје, година на производ-

ство 1989 година. 
 

Член 2 

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронски систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-

сии – Управа за имотно правни работи, со проценета 

вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења број СВ V 31/2014 од 22.10.2014 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на имотот 

на износ од 5.969.006,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 5.969.006,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: 

 www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6072/2 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3507. 

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 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП 

ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злето-

вица“ Пробиштип во 2014 година број 02-325/40 од 

3.06.2015 година и 02-325/39 од 3.06.2015 година, усво-

ени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 

седницата одржана на 3.06.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6112/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3508. 

Врз основа на член 11 точка 3 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 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

7.7.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО РАБОТЕЊЕТО 

ИСКАЖАНИ ВО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2014 

ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП  
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средствата во работењето искажани во Го-

дишната сметка за 2014 година на ЈП ХС „Злетовица“ 

Пробиштип број 02-325/41, донесена од Управниот од-

бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 

на 3.06.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-6112/2 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3509. 

Врз основа на член 36 став 3 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 и 139/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-

РЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ут-

врдување градба од посебен интерес заради изработка 

на урбанистичко планска документација бр.42-3286/1 

од 7 април 2015 година („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 59/15).  
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-6115/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3510. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-

кедонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 

и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

АЕРОДРОМ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 

на Република Македонија со вкупна површина од 

3127м2 кое претставува: 

ГП 1.14   составена од: 

- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина 

од 17м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105210; 

- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина 

од 23м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105210; 

- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина 

од 85м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105210; 

- КПбр.198/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 

52м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105210; 

- КПбр.217/12 КО Кисела Вода 2 со површина од 

1717м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105210 и  

- КПбр.196 КО Кисела Вода 2 со површина од 

425м2 евидентирано во Имотен лист бр. 42580. 

ГП 1.21   составена од: 

- КПбр.217/11 КО Кисела Вода 2 со површина од 

808м2 евидентирано во Имотен лист бр. 105209, 

согласно Извод од Детален урбанистички план ло-

калитет Црква – УЕ А, бр.24-сл/2 од 04.06.2015 година, 

со намена за изградба на парковско зеленило Д1. 
 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6196/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3511. 

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеа 2 од 

Законот за користење и располагање со стварите во 

државна сопственост и со стварите во општинска соп-

ственост („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

ВО ЗАКУП ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР СО 

НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање во закуп дел од недвижна 

ствар со непосредна спогодба на Универзитетот 

„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.88/2015) во членот 3 зборо-

вите: „Министерството за култура“ се заменуваат со 

зборовите: „Националната установа Национална и 

Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ 

од Скопје“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6225/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3512. 

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. 78/2015 и 

106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА 

УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 

движните ствари – уметнички дела, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Музеј на современа уметност - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на современа 

уметност - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 42-6239/1  Заменик на претседателот 
7 јули 2015 година  на Владата на Република 

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

_____________ 
3513. 

Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – уметнички дела, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Национална галерија на Македонија - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална галерија 

на Македонија - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6239/2  Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 

  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3514. 
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. 78/2015 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 
движната ствар – уметничко дело, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Музеј на Македонија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Музеј на Македонија - 
Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-6239/3 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3515. 
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. 78/2015 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН  

ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 
движните ствари – уметнички дела, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Македонски народен театар - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Македонски народен 

театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6239/4 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3516. 

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. 78/2015 и 

106/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 

движните ствари – уметнички дела, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за информатичко општество и администрација. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за информатичко општество и администрација со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6239/5 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3517. 

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, 39/2014, 

130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со 

член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр. 72/2015), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

7.7.2015 година, донесе  

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 

СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ – КЕЦ КИЧЕВО  

КО ТАЈМИШТЕ ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

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 столбна трафостаница за потребите на 

ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ Кичево КО Тај-

миште, општина Кичево. 

 

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. 42-6250/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3518. 
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, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.7.2015 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 ЛИНИСКА 
ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ 
НА СЕЛО КАЛАЊЕВО СО ИЗЛЕТНИЧКИ ЛОКА-
ЛИТЕТ БЕЛА ВОДА KO KАЛАЊЕВО ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 
 

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 изградба на линиска 
патна инфраструктура за поврзување на село Калањево 
со излетнички локалитет Бела Вода KO Kалањево, оп-
штина Неготино.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1426м2, 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. 42-6251/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3519. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата,  одржана на 7.7.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа премер на објек-
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тите на Државниот студентски дом „Томе Стефанов-
ски-Сениќ“-Скопје, лоцирани на КП бр.12 заведени во 
Имотен лист бр.2431 и на КП бр.19 заведени во Имо-
тен лист бр.10003, двете за КО Маџари, Бул. „Едвард 
Кардељ“ во Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6428/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3520. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за планскиот опфат за изработка на Урбанис-
тичко планска документација за спортски аеродром 
„Калишта“ – Струга. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-6437/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3521. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на трајно користење на нед-

вижни ствари на Министерството за одбрана („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.90/15), во 
членот 1 по алинејата 14 се додава нова алинеја 15, која 
гласи: 

„стан бр. 10, кат 03 со површина од 65 м2, и под-

румска просторија со површина од 7 м2 на улица 

„Скопска“ бр.1 во Кочани , број на зграда 1, влез 1, КП 

15491, КО Кочани, Имотен лист бр. 2651.“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6451/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3522. 

Врз основа на член 506 од Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија,во 

својство на Собрание на Акционерското друштво за 

производство на електрична енергија Електрани на Ма-

кедонија, во државна сопственост, Скопје, на седни-

цата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШ-

НА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИС-

КИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2013 ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се одобрува Консолидираната го-

дишна сметка и Консолидираните финансиски извеш-

таи на Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје, за 2013 година, УО 

бр.02-1990/301/4 од 28.03.2014 година, усвоени од 

Управниот одбор на ова акционерско друштво, на сед-

ницата, одржана на 28.03.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7323/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 

3523. 

Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за зем-

јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 

15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 

и 83/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПО-
МОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКА-
НИ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ  

КЛИМАТСКИ НАСТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за 

исплата на загуби предизвикани од природни непогоди 
и неповолни климатски настани на лица кои не се ко-
рисници на средства согласно член 14 од Законот за 
земјоделство и рурален развој. 

 
Член 2 

Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука 
се исплаќа во висина од 100% од утврдената загуба на 
приходи од продажба на земјоделски растенија и жи-
вотни на земјоделски имот и штети на стакленици и 
пластеници. 

Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува сог-
ласно Уредбата за начинот на утврдување на неповол-
ниот климатски настан, настанатата штета, пресметува-
њето на загубата на приходот, пресметката на штетата, 
постапката за исплатата на помошта („Службен весник 
на Република Македонија” бр.43/13). 

 
Член 3 

Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука 
се исплаќа како мерка предвидена во Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2015 го-
дина. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7455/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3524. 
Врз основа на член 17 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија" бр. 
29/05, 36/11 и 41/14) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржан 
на 7.7.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА  
ЗА ПРОЦЕНА 

 
1. За членови на групата за процена се именуваат: 
- м-р Горанче Савовски, директор на Бирото за јав-

на безбедност; 
- м-р Љубчо Андоновски, директор на Управата за 

безбедност и контраразузнавање; 
- Наќе Чулев, директор на Агенцијата за разузна-

вање; 
- Мутаир Максуд, заменик на директорот на Цента-

рот за управување со кризи;  

- д-р Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за 
заштита и спасување;  

- Екрем Зендели, заменик на директорот на Дирек-
цијата за заштита и спасување;  

- Генерал мајор Насер Сејдини, заменик на начал-
никот на Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија и 

- Фердинанд Оџаков, раководител на воената служ-
ба за безбедност и разузнавање во Министерството за 
одбрана. 

2. За раководител на Групата за процена се опреде-
лува Мутаир Максуд, заменик на директорот на Цента-
рот за управување со кризи. 

3. Co денот на донесувањето на ова решение прес-
танува да важи Решението за именување членови на 
Групата за процена, бр. 51-6855/1 од 26 ноември 2011 
година. („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 169/11). 

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

 
Бр. 42-6268/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_____________ 

3525. 
Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домување 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.99/2009, 
57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013, 
42/2014 и 199/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изградба, продажба и 

одржување на станбениот простор на Република Маке-
донија за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.198/2014 и 42/2015) во Вториот дел, 
Глава I, точка I.2, подточка I.2.1, во ставот 1 број „37” 
се заменува со бројот „38”, бројот„1801” се заменува 
со бројот „1715” , бројот „111.174,58” се заменува со 
бројот „105.297,08”, бројот „23.385,79” се заменува со 
бројот „23.814,79”, бројот „35.116,17” се заменува со 
бројот „34.243,17”, бројот „586” се заменува со бројот 
„606” и бројот “3.139,81” се заменува со бројот 
„3.459,81”. 

2. Во Глава II, точка II.2, подточка II.2.1, во ставот 1 
бројот „5.414.420.895,00” се заменува со бројот 
„5.188.334.194,00” и бројот „5.399.669.647,00” се заме-
нува со бројот „5.173.582.946,00”. 

3. Прилозите 2.1, 8 и 9 се заменуваат со нови при-
лози 2.1, 8 и 9 кои се составен дел на оваа програма. 

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

 
Бр. 42-5929/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



13 јули 2015  Бр. 118 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 118                                                                             13 јули 2015 
 



13 јули 2015  Бр. 118 - Стр. 17 
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13 јули 2015  Бр. 118 - Стр. 19 

 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3526. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и точка 31 од Одлуката за проверка на автентич-

носта и соодветноста, условите и начинот на враќање 

на книжните и кованите пари во оптек („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.112/15), гувернерот 

на Народната банка на Република Македонија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОДАТОЦИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ ПРИ СПРО-

ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОВЕРКА НА 

АВТЕНТИЧНОСТА И СООДВЕТНОСТА, УСЛОВИ-

ТЕ И НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА КНИЖНИТЕ  

И КОВАНИТЕ ПАРИ ВО ОПТЕК 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со ова упатство се пропишуваат видот и начинот 

на доставување на податоците од страна на банките и 

друштвата за снабдување со готовина (во натамошниот 

текст: центри за готовина)  и нивното користење при 

спроведување на Одлуката за проверка на автентичнос-

та и соодветноста, условите и начинот на враќање на 

книжните и кованите пари во оптек („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 112/15). 

 Податоците се однесуваат за обработените пари, 

начинот на нивното доставување и начинот на нивното 

користење, како и формата и содржината на обрасците 

- барањата коишто се доставуваат до Народната банка 

на Република Македонија (во натамошниот текст: На-

родната банка) за тестирање на машините за обработка 

на парите и барањата за обуки на работниците за оспо-

собување за вршење проверка на парите и утврдување 

на нивната автентичност и соодветност за оптек. 

2. Банките и центрите за готовина се должни да ги 

достават сите податоци коишто се неопходни за следе-

ње на начинот на спроведување на Одлуката за провер-

ка на автентичноста и соодветноста, условите и начи-

нот на враќање на книжните и кованите пари во оптек 

до Народната банка.  

3. Обрасците за известување се состојат од групи 

податоци коишто банките и центрите за готовина треба 

соодветно да ги пополнат.  

II. ВИДОВИ ПОДАТОЦИ, НАЧИН И РОКОВИ ЗА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

  

Прибирање податоци  

 

4. Податоците коишто банките и центрите за гото-

вина се должни да ги доставуваат до Народната банка 

се дадени во прилогот 1, прилогот 2, прилогот 3 и при-

лог 4 коишто се составен дел на ова упатство. 

5. Во зависност од природата, доставените подато-

ци се поделени на главни - основни податоци и на опе-

ративни податоци. 

Главните податоци даваат информации за банките и 

центрите за готовина коишто вршат обработка на пари. 

Оперативните податоци даваат информации за об-

работените пари  и  за враќањето на парите во оптек. 

Оперативните податоци се доставуваат според бро-

јот на парчиња (количина), кумулативно и според апо-

енската структура. 

Доставувањето  на податоците се врши на квартал-

на основа, до 15-тиот ден по истекот на кварталот за 

кој се однесуваат.  

 

Доставување барања до Народната банка 

 

6. Податоците коишто се однесуваат на работењето 

на машината за обработка на парите, коишто банката, 

центарот за готовина, производителот, снабдувачот 

или овластениот застапник ги поднесуваат до Народна-

та банка, се дадени на образецот во прилогот 5 - Бара-

ње за проверка на работењето на машината за обработ-

ка на пари. 

7. Барањето за оспособување на работниците за 

вршење проверка на парите за утврдување на нивната 

автентичност и соодветност за оптек, се доставува на 

образецот даден во прилогот 6 - Барање за обука на ра-

ботниците за вршење обработка на пари. 

 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 

 

8.  Народната банка може да објави извештаи или 

статистички показатели, употребувајќи ги прибраните 

податоци согласно со ова упатство, при што објавува-

њето на податоците е агрегирано така што ниту еден 

податок не може да се однесува за поединечен (конкре-

тен) субјект.  

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

          

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

У. бр. 24408  

9 јули 2015 година Гувернер,  

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3527. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 10 од Одлуката за условите и начинот за 
снабдување со книжни и ковани пари („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.112/15), гувернерот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 

 
У П A Т С Т В О 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
НА СНАБДУВАЊЕ СО КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со ова упатство се регулираат начинот и поста-

пката на снабдување со книжни и ковани пари (во на-
тамошниот текст: готовина), која е законско средство 
за плаќање во Република Македонија. 

2. Снабдувањето со готовина се врши преку подига-
ње книжни и ковани пари од Народната банка на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Народна-
та банка), нивна обработка, пакување, транспорт до ко-
рисници и враќање на готовината во Народната банка 
од страна на банките и друштвата за снабдување со го-
товина (во натамошниот текст: центри за готовина).  

3. Работното време во Народната банка за работа со 
банките и центрите за готовина е од 8:30 часот до 15:30 
часот. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ПОДИГАЊЕ НА 

ГОТОВИНАТА 
4. Банките што подигаат готовина од Народната 

банка, уплатуваат средства од својата сметка преку Ма-
кедонскиот интербанкарски платен систем (во поната-
мошниот текст: МИПС) на посебна сметка на Народна-
та банка, во износот што сакаат да го подигнат. 

Центрите за готовина што подигаат готовина од На-
родната банка уплатуваат средства од својата сметка на 
посебна сметка во Народната банка. 

 
5. Согласно со извршената уплата, банките и цен-

трите за готовина доставуваат информација за апоен-
ската структура на готовината што сакаат да ја по-
дигнат и времето на подигање на готовината по те-
лефакс, е-пошта или по телефон. 

Заради воспоставување оптимална апоенска струк-
тура на готовината во оптек, Народната банка може да 
изврши измена на доставената информација за апоен-
ската структура на готовината и да изврши исплата на 
готовина со апоенска структура различнa од бараната. 

6. Подигањето на готовината можат да го вршат ли-
ца кои поседуваат овластување за подигање готовина 
од соодветниот орган на управување на банките или 
центрите за готовина. 

Банките и центрите за готовина се должни на поче-
токот на секоја тековна година и по секоја измена, да 
достават заверен преглед на овластените лица кои ќе 
подигаат готовина. Центрите за готовина, покрај заве-
рениот преглед на овластените лица, доставуваат и ко-
пија од договорот за снабдување со готовина.  

При подигањето на готовината овластените лица со 
себе треба да го имаат овластувањето, како и документ 
за идентификација.  

Освен на овластените лица, пристапот на други ли-
ца во Дирекцијата за трезорско работење не е дозволен. 

7. Подигањето на готовината може да се изврши по-
веќе пати во текот на работниот ден, при што за секое 
подигање се врши уплата на средства на посебна смет-
ка на Народната банка. Подигањето на готовината по 
извршената уплата не може да се изврши во време пок-
ратко од 1 час од моментот на доставување на инфор-
мацијата за потребната апоенска структура. 

При подигањето на готовината, овластените лица 
на банките и центрите за готовина се должни во при-
суство на овластените лица од Народната банка да ја 
пребројат готовината согласно со ознаките на пакува-
њето. 

8. Минималната количина за подигање книжни па-
ри е 1 пакет - бунт (1.000 парчиња) за апоените од 10, 
50, 100, 500 и 1.000 денари и едно снопче од 100 парчи-
ња за апоенот од 5.000 денари. 

Минималната количина за подигање ковани пари е 
една вреќичка со 500 парчиња за апоените од 1, 2, 5, 10 
и 50 денари. 

9. За извршеното подигање готовина се изготвува 
денарски налог, којшто по пребројувањето на готови-
ната и утврдувањето на точноста на примената готови-
на се потпишува и се заверува од овластените лица на 
Народната банка и овластените лица на банките и цен-
трите за готовина. 

Денарскиот налог се изготвува во три примерока, 
од кои два примерока за Народната банка, а еден при-
мерок за банките и центрите за готовина. 

10. За извршеното издавање на готовината, Народ-
ната банка наплатува провизија согласно со единстве-
ната тарифа на надоместоците за услугите што ги врши 
Народната банка. 

11. Народната банка им издава книжни и ковани па-
ри на банките и центрите за готовина коишто се спаку-
вани на следниов начин: 

- книжните пари се спакувани во бунтови (1.000 
парчиња книжни пари), или запечатено пакување од 
10.000 парчиња книжни пари на кое има етикета со 
следниве податоци: вид апоен, број на парчиња, номи-
нална вредност, потпис на вработените кои ја спакува-
ле готовината и датум на извршеното пакување; 

- кованите пари во апоен од 1, 2, 5, 10 и 50 денари 
се пакуваат во вреќички од 500 парчиња; 

- на вреќичките има податоци за: видот на апоенот, 
бројот на парчињата, вредноста, потписот на вработе-
ните кои ја спакувале вреќичката и датумот на изврше-
ното пакување. 

По исклучок од ставот 1 алинеи 1, 2 и 3 од оваа 
точка, книжните пари во апоен од 5.000 денари може 
да се спакувани во снопчиња од 100 банкноти, кои се 
пребројуваат при примопредавањето. 

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРАЌАЊЕ НА ГО-

ТОВИНАТА 
12. Готовината  којашто  се  враќа  во  Народната  

банка  треба  да  биде  соодветно обработена и спаку-
вана.  

Банките и центрите за готовина се должни посебно 
да ги спакуваат и да ги издвојат излитените и оштетени 
книжни и ковани пари согласно со критериумите ут-
врдени од страна на Народната банка. 

13. Народната банка врши контрола и пребројување 
на готовината што ја прима од банките и центрите за 
готовина според ознаките на пакувањето. 

14. Минималната количина за враќање книжни па-
ри во Народната банка од страна на банките и центрите 
за готовина е 1 пакет - бунт (1.000 парчиња) за апоени-
те од 10, 50, 100, 500 и 1.000 денари и едно снопче од 
100 парчиња за апоенот од 5.000 денари. 

Минималната количина за враќање ковани пари во 
Народната банка од страна на банките и центрите за го-
товина е една вреќичка со 500 парчиња за апоените од 
1, 2, 5, 10 и 50 денари. 

15. При враќањето на готовината, банките и цен-
трите за готовина доставуваат заверен образец, налог - 
спецификација, којшто по пребројувањето на готовина-
та се потпишува од овластени лица на Народната 
банка.  
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За вратената готовина, Народната банка изготвува 
денарски налог којшто се заверува и се потпишува од 
овластените лица на банките и центрите за готовина и 
овластените лица на Народната банка. 

16. Народната банка го уплатува износот на приме-
ната готовина од банката преку МИПС, на сметка на 
банката, а за центарот за готовина го уплаќа на негова-
та сметка во овластена банка. 

17. Банките и центрите за готовина се должни гото-
вината којашто ја враќаат соодветно да ја спакуваат. 

Банките и центрите за готовина се должни посебно 
да ги означат спакуваните излитени пари. Обрачите, 
етикетите на бунтот и ознаките на запечатената пратка 
кај излитените пари се прецртуваат со вкрстени линии. 

Оштетените пари, издвоени од страна на банките и 
центрите за готовина се предаваат во Народната банка 
посебно  запечатени  со  ознака  на  банката и центарот 
за готовина, износот,  апоенската  структура,  со  назна-
ка „оштетени пари“. 

Сите книжни пари треба да бидат спакувани по 
апоени, свртени на една страна и едно лице, по 100 
книжни пари во снопче, 10 снопчиња во пакет - бунт 
од 1000 парчиња и 10 бунта спакувани во една запеча-
тена пратка од вкупно 10.000 парчиња. 

На хартиениот обрач на снопчињата мора да стои 
ознака на банката и на центарот за готовина коишто го 
обработиле снопчето, датумот на пакување, видот на 
апоенот, бројот на парчиња (100), вредноста и потпис 
или шифра на две лица кои ги обработиле и ги контро-
лирале снопчињата. 

Десет снопчиња формираат бунт од 1.000 парчиња 
од ист апоен и се врзуваат со машина за врзување 
(вкрстено со лента за врзување) или вакумирање. На 
секој бунт се става датум на пакување со потпис на две 
лица кои го извршиле броењето и врзувањето или ва-
кумирањето. 

Запечатеното пакување од 10.000 парчиња мора да 
биде безбедно спакувано. На запечатената пратка се за-
пишуваат името на банката и центарот за готовина, ко-
личината, вредноста, апоенот, датумот на пакување и 
потписи од лицата кои го извршиле пакувањето. 

Банките и центрите за готовина, кованите пари ги 
предаваат во Народната банка спакувани на начин на-
веден во точка 11 од ова упатство. 

 
IV. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКИ ВО 

ПРАТКИТЕ (КУСОК И ВИШОК) 
18. По извршениот прием на готовината, во Народ-

ната банка се врши детална контрола и пребројување 
на готовината (во натамошниот текст: обработка).  

При обработката  на  готовината,  доколку  се  ут-
врди  кусок,  односно  вишок,  се  составува записник 
за утврдената разлика во пратката. Записникот ги сод-
ржи следниве елементи: 

- назив на банката и центарот за готовина од која е 
примена готовината; 

- износ на утврдената разлика; 
- број на парчиња и апоенска структура; 
- датум на обработката на утврдената разлика; 
- име и презиме на вработените кои ја обработиле 

готовината; 
- забелешка. 
Кон записникот се приложува ознаката на пакува-

њето. 
Како кусок се третира и готовината од банките и 

центрите за готовина за која при обработката и експер-
тизата ќе се утврди дека е фалсификат и таа се одзема. 

19. Доколку при обработката на готовината која е 
означена како излитена или оштетена се пронајдат при-
мероци коишто не ги исполнуваат критериумите ут-
врдени од страна на Народната банка, ваквите приме-
роци имаат третман на кусок. 

20. Банката и центарот за готовина се должни да ја 
надоместат утврдената разлика во пратката врз основа 
на записникот од точка 18 од ова упатство. При надо-
местување на разликата во пратката - кусокот, за него 
се издава потврда за надоместената разлика. 

Утврдениот вишок од пратката на готовина ѝ се 
враќа на банката, или на центарот за готовина со изда-
вање потврда за вратен вишок, согласно со изготвениот 
записник. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
21. Со влегувањето во сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за утврдување на начинот и 
постапката на снабдување на банките со книжни и ко-
вани пари  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 68/11). 

22. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
У. бр. 24411  

9 јули 2015 година Гувернер,  
Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3528. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 и 
33/2015), член 28 од Законот за акцизите (“Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за жи-
вотната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 34,188 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 35,858 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 29,075 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 28,334 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС           до 21,013 
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Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 71,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 73,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 53,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 26,318 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 

г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 21,735 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 21,760 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,234 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,219 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.07.2015 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1360/1  

13 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
3529. 

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Зако-
нот за работните односи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 
50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 72/15), член 5 од 
Општиот колективен договор  за  јавниот  сектор  на  
Република  Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колек-
тивниот договор за здравствената дејност на Република 
Македонија („Службен весник  на  Република  Македо-
нија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13 и 
172/14), Министерството за здравство и репрезентатив-
ниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и со-
цијална заштита на Република Македонија, на 
26.6.2015 година, склучија 
 

А Н Е К С 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕК-

ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Колективниот договор за здравствената дејност 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 
33/11, 5/13 и 172/14), по членот 61-в се додава нов член 
61-г, кој гласи: 

 
„Член 61-г 

За поединечните работи односно занимања за ра-
ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи - универзитетски стомато-
лошки клинички центар и Институт за белодробни за-
болувања и туберкулоза – Скопје, и се избрани во нас-
тавно-научни, научни и соработнички звања и имаат 
засновано работен однос на медицински или стомато-
лошки факултет, се утврдуваат коефициенти за плата 
започнувајќи со исплата на платата за месец декември 
2015 година, и тоа: 

 
А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти) 
- доктор на медицина и стоматологија 3,568 
- доктор на медицина и стоматологија - магистер 3,856 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист 4,562 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист - магистер 4,611 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 5,163 

 
Б) Наставно-научни и научни звања 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- научен соработник  5,285 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- доцент 5,347 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- виш научен соработник 5,470 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- вонреден професор 5,531 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- научен советник 5,592 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- редовен професор 5,654 

 
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој 

член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата 
на платата за месец октомври 2015 до декември 2015 
година, при што ќе се применуваат следните коефици-
енти: 

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асис-
тенти) 

 

Занимања 

од октомври 
2015г. до 
ноември 
2015г. 

од 
декември 

2015г. 

- доктор на медицина и 
стоматологија 

3,280 3,568 

- доктор на медицина и 
стоматологија - магистер 

3,546 3,856 

- доктор на медицина и 
стоматологија - специја-
лист 

4,194 4,562 

- доктор на медицина и 
стоматологија - специја-
лист - магистер 

4,239 4,611 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки 

4,747 5,163 

 
Б) Наставно-научни и научни звања 

Занимања 

од октомври 
2015г. до  
ноември 
2015г. 

од  
декември 

2015г. 

доктор на медицински и 
стоматолошки науки -нау-
чен соработник 

4,860 5,285 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - до-
цент 

4,917 5,347 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - 
виш научен соработник 

5,030 5,470 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - 
вонреден професор 

5,085 5,531 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - на-
учен советник 

5,141 5,592 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - ре-
довен професор 

5,198 5,654 

 
Коефициентите од став 1 на овој член ќе се приме-

нуваат за пресметка и исплата на основна плата за ра-
ботното време поминато во јавната здравствена устано-
ва - универзитетски стоматолошки клинички центар и 
Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – 
Скопје, согласно договорот за вработување. 

За поединечните работи односно занимања за ра-
ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи - универзитетски стомато-
лошки клинички центар и Институт за белодробни за-
болувања и туберкулоза – Скопје, се утврдуваат коефи-
циенти за плата започнувајќи со исплата на платата за 
месец декември 2015 година, и тоа: 

 
- доктор на медицина и стоматологија - 
специјалист 4,562 
- доктор на медицина и стоматологија - 
специјалист со магистратура 4,611 
- доктор на медицина и стоматологија - 
специјалист - примариус 4,979 
- доктор на медицина и стоматологија - 
супспецијалист 5,007 
- доктор на медицински и стоматолошки 
науки 5,163 
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усогласувањето на коефициентите од став 4 на овој 
член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата 
на платата за месец октомври 2015 до декември 2015 
година, при што ќе се применуваат следните коефици-
енти: 

 

Занимања 

од октомври 
2015г. до  
ноември 
2015г. 

од  
декември 

2015г. 

- доктор на медицина и 
стоматологија - специја-
лист 

4,194 4,562 

- доктор на медицина и 
стоматологија - специја-
лист со магистратура 

4,239 4,611 

- доктор на медицина и 
стоматологија - специја-
лист - примариус 

4,578 4,979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доктор на медицина и 
стоматологија - супспеци-
јалист 

4,515 5,007 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки 

4,747 5,163 

 
Член 2 

Овој Анекс за изменување и дополнување на Ко-
лективниот договор за здравствената дејност на Репуб-
лика Македонија влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр.0101-59/1 Бр.17-7216/1 

26 јуни 2015 година 26 јуни 2015 година 
Скопје Скопје 

  
Самостоен синдикат за здравство,  
фармација и социјална заштита Министерство  

на Република Македонија за здравство 
Претседател, Министер, 

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 
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