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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

820. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 6.3.2018 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ 

ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*) 

  

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите 

на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2014, 65/2014, 113/2014, 157/2014, 

17/2015, 67/2015, 126/2015, 177/2015, 2/2016, 68/2016, 133/2016, 202/2016, 22/2017, 48/2017, 162/2017 и 189/2017), во 

членот 1, во ставот (2) по бројот „382“ сврзникот „и“, се заменува со запирка, а по Прилогот 383,  се додаваат 12 но-

ви прилози 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 и 395, кои се составен дел на оваа уредба. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

      Бр. 44-1582/1             Заменик на претседателот 

6 март 2018 година             на Владата на Република 

        Скопје                       Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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821. 
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. 78/15, 106/15, 153/15, 

190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ – МАКЕДОНСКИ ШУМИ – П.О. СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето 

на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми - Македон-
ски шуми – п.о. Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 
склучува договор со директорот на Јавното претприја-
тие за стопанисување со државните шуми - Македон-
ски шуми - п.о. 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. 44-94/1 Заменик на претседателот 
27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
822. 

Врз основа на член 11 точка 4 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 
6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ДРЖАВНИТЕ ШУМИ  „МАКЕДОНСКИ  ШУМИ“  

– П.О. – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

кредитно задолжување на Јавното претпријатие за сто-
панисување со државните шуми „Македонски шуми“ – 
п.о. –Скопје, бр.02-893/10 од 22.12.2017 година, усвое-
на од Управниот  одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата, одржана на 22.12.2017 година. 

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

 
Бр. 44-461/1        Заменик на претседателот 

6 март 2018 година         на Владата на Република 
Скопје                  Македонија, 

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

823. 
Врз основа на член 65, став (2) од став од Законот 

за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6.3.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП. 
бр.3458/1 во КО Карпош, на ул. „ Иво Лола Рибар “ во 
Скопје и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда п, со внатрешна површина од 110 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 813 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 50 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – хс, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
хс, со внатрешна површина од 41м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда п, со внатрешна површина од 413 м2, 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, 
влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда дп, со внатрешна површина од 404 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 8 м2, 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, 
влез 1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда дп, со внатрешна површина од 381 м2, 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, 
влез 1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда пп, со внатрешна површина од 47м 2, 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, 
влез 1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, 
влез 1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда дп, со внатрешна површина од 378 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 259 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 199 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 
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- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2,  

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 15 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 39 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – хс, број , намена на посебен/заеднички дел од 
зграда хс, со внатрешна површина од 346 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ск, со внатрешна површина од 154 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда п, со внатрешна површина од 248 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 403 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 2 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат –1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 48 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 375 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 11 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат –5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 380 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат –5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 252 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 194 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 197 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат –7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 197 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат –8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 199 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 201м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 223 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 227 м2, 
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- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 15 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 38 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – хс, број , намена на посебен/заеднички дел од 
зграда хс, со внатрешна површина од 352 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда п, со внатрешна површина од 415 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 406 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 390 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 51 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 387 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 389 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 384 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 385 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 250 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 201 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 203 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 204 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 227 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 228 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 39 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 220 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 24 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – хс, број  , намена на посебен/заеднички дел од 
зграда хс, со внатрешна површина од 353 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда п, со внатрешна површина од 415 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 391 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 383 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 50 м2, 
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- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од  382 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 384 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 382 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 387 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 13 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 250 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 202 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 7 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 9, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 200 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 198 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 196 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 222 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дп, со внатрешна површина од 221 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 37 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда пп, со внатрешна површина од 220 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда дпд, со внатрешна површина од 23 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – хс, број, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда хс, со внатрешна површина од 351 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 1 , со внатрешна површина од 1 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 
1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-623/1    Заменик на претседателот 

6 март 2018 година       на Владата на Република 
Скопје                Македонија, 

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

824. 
Врз основа на член 49-а став 3 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, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 6.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА С.МОЈАНЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-
ЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕР-
ЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕА-
ЦИЈА,  Е-ИНФРАСТРУКТУРА  КО МОЈАНЦИ,  

ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за с.Мојанци за изградба на 
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-
инфраструктура КО Мојанци, Општина Кочани. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4897м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-751/1         Заменик на претседателот 

6 март 2018 година          на Владата на Република 
Скопје                  Македонија, 

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

825. 
Врз основа на член 47  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. 78/2015, 
106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 6.3.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари – отпад, 

сопственост на Република Македонија, чиј корисник е 
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука, ќе се изврши заедно по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронскиот систем за јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерството 
за финансии – Управата за имотно правни работи, со 
проценета вредност утврдена согласно проценката на 
Визија - Т ДООЕЛ Скопје бр.1236-2017 од 25.9.2017 
година, во која е проценета вкупна вредност на движ-
ните ствари во износ од 596.500,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање, 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 596.500,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната 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. 44-1331/1        Заменик на претседателот 

6 март 2018 година        на Владата на Република 
Скопје                   Македонија, 

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

826. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за 

градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16 и 190/16) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 6.3.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-
дежно змејиште сопственост на Република Македонија 
кое претставува Г.П бр. Н1 составена од КП. Бр.1082, 
КО Нераште вон г.р, со површина од 13756 м2, запи-
шана во Имотен лист бр. 2875, согласно Архитектон-
ско урбанистички проект на КП бр. 1082, 1710 и 2499 
дел, КО Нераште вон г.р. со тех.бр. 7-7/17 од 8.2017 го-
дина, усвоен од страна на градоначалникот на општина 
Теарце со Потврда за заверка бр.09-473/12 од 
16.11.2017 година, за изградба на објект од јавен инте-
рес со намена Е2-комунална супраструктура (фотовол-
таична централа). 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведа општина Теарце соглас-
но Одлуката за вршење на работите за располагање со 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија за општина Теарце („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.10/14). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-1345/1   Заменик на претседателот 

6 март 2018 година    на Владата на Република 
Скопје              Македонија, 

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

827. 
Врз основа на член 18, став (4) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.3.2018 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Национална и универзитетска библио-
тека „Св.Климент Охридски“ - Скопје му престанува 
користењето на дел од недвижна ствар – деловна прос-
торија, со површина од 157 м2, во зграда бр.1, влез 1, 
кат СУ, која се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр.6 во 
Скопје, на КП бр.8890/1, КО Центар 1, запишана во 
Имотен лист бр.100215, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Недвижнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење за период од четири години од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надо-
мест, на Министерството за култура. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната ус-
танова Национална и универзитетска библиотека 
„Св.Климент Охридски“ - Скопје и Министерството за 
култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на 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. 44-1452/1      Заменик на претседателот 

6 март 2018 година      на Владата на Република 
Скопје               Македонија, 

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

828. 
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, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Куманово се даваат на 
трајно користење без надоместок, недвижни ствари - 
делови од објект зграда 1, кои се наоѓаат на ул. „Илин-
денска“ бр. 1, Куманово, на К.П. бр. 17651, К.О. Кума-
ново,  запишани во Имотен лист бр. 72960, сопственост 
на Република Македонија, и тоа: 

- влез 1, кат ПО, бр.1, намена Помошна просторија 
со површина од 271м2 и 

- влез 2, кат ПО, бр.1, намена Гаража со површина 
од 276м2. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-1462/1     Заменик на претседателот 

6 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

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

829. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 8) и член 

479, став (2) од Законот за трговските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Акционерското друштво за 
приредување игри на среќа „Државна лотарија на Ма-
кедонија“, на седницата, одржана на 6.3.2018  година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА  

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 
година на Акционерското друштво за приредување иг-
ри на среќа Државна лотарија на Македонија, се избира 
Друштвото за ревизија, процена и финансиски консал-
тинг „Елит“ ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведена 

постапка за јавна набавка бр.02-22/2017 со прибирање 
на понуди со електронска аукција за вршење на финан-
сиска ревизија на Годишната сметка и Финансиските 
извештаи за 2017 година, согласно Одлуката за избор 
на најповолна понуда за јавна набавка бр.02-257/3 од 
5.2.2018 година. 

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

 
Бр. 44-1861/1     Заменик на претседателот 

6 март 2018 година      на Владата на Република 
Скопје                Македонија, 

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

830. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16)  и член 44 став 3 од За-
конот 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 6.3.2018 година, 
донесе 
                                                            

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 42-
8254/1 ОД 29.9.2014 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 42-8254/1 од 29.9.2014 година на 
рекреативната зона “Акумулација Глобочица“, склучен 
помеѓу Владата на Република Македонија како Конце-
дент и Здружението на спортски риболовци “Таш-ма 
2011“ – Струга, како Концесионер, поради тоа што 
концесионерот не ги спроведува мерките предвидени 
во риболовната основа, годишниот план и член 7 од 
Договорот за давање на концесија на риби за организи-
рање на рекреативен риболов бр.42-8254/1 од 29.9.2014 
година. 

 
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. 44-1882/1   Заменик на претседателот 

6 март 2018 година   на Владата на Република 
Скопје              Македонија, 

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

831. 
Врз основа на член 49-а став 3 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, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 6.3.2018 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС 
СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО САРАЈ,  

ОПШТИНА САРАЈ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на производен комплекс со намена Г2-лесна 
индустрија КО Сарај, Општина Сарај. 

 
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. 44-2180/1      Заменик на претседателот 

6 март 2018 година       на Владата на Република 
Скопје               Македонија, 

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

832. 
Врз основа на член 49-а став 3 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, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 6.3.2018 го-
дина, донесе                    

                                                           
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г3-
СЕРВИСИ КО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Лескоец, 
Општина Охрид. 

 
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. 44-2184/1   Заменик на претседателот 

6 март 2018 година    на Владата на Република 
Скопје              Македонија, 

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

833. 
Врз основа на член 18, став (4) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО  ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-

от завод за ревизија му престанува користењето на дел 
од недвижна ствар во зграда 1, влез 1, кат три, со пов-
ршина од 423 м2, кој се наоѓа на ул. „Луј  Пастер“ бр.1 
Скопје, на КП 13485/4, КО Центар 1, запишан во Имо-
тен лист број 53524, сопственост на Република Маке-
донија и тоа: 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП1, со 
внатрешна површина од 24 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП2, со 
внатрешна површина од 23 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП3, со 
внатрешна површина од 85 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП4, со 
внатрешна површина од 3 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП5, со 
внатрешна површина од 28 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП6, со 
внатрешна површина од 17 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП7, со 
внатрешна површина од 14 м2; 

 – зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП 8, со 
внатрешна површина од 15 м2;  

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел ДП9, со 
внатрешна површина од 32 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел Д10, со 
внатрешна површина од 24 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел Д11, со 
внатрешна површина од 22 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел Д12, со 
внатрешна површина од 26 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, број на посебен дел Д13, со 
внатрешна површина од 7 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - згради во останато 
стопанство, влез1, кат 03, со внатрешна површина од 
7м2;  
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– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, со внатрешна површина од 2 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, со внатрешна површина од 2 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, со внатрешна површина од 2 м2;  

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х1 со внатрешна 
површина од 5 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х2 со внатрешна 
површина од 6 м2;  

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х3 со внатрешна 
површина од 5 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х4 со внатрешна 
површина од 3 м2;  

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х5 со внатрешна 
површина од 5 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х6 со внатрешна 
површина од 42 м2; 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х7 со внатрешна 
површина од 10м2 и 

– зграда 1, намена на зграда - помошни простории, 
влез1, кат 03, број на посебен дел Х8 со внатрешна 
површина од 14 м2. 

                
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок на Министерство-
то за економија - Државниот пазарен инспекторат. 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот завод 
за ревизија и Министерството за економија - Државни-
от пазарен инспекторат, во рок од осум дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-2192/1     Заменик на претседателот 

6 март 2018 година      на Владата на Република 
Скопје               Македонија, 

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

834. 
Врз основа на член 42, став (3) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.3.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА,  РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ 

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на нед-

вижности се дава согласност да спроведе постапка за 
избор на правно лице кое врши дејност или поседува 
дозвола за собирање и/или транспортирање, прера-

ботка, рециклирање и уништување на отпад на движни 
ствари-опрема кои немаат вредност односно се дотра-
ени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат 
да се продадат или разменат како такви, согласно Ре-
шение за расход на основни сретства бр.0204-5202/1 од 
28.2.2017 година, донесено од директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 44-2546/1     Заменик на претседателот 

6 март 2018 година      на Владата на Република 
Скопје                Македонија, 

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

835. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за култура-

та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011, 51/11, 
136/12,  23/13,  187/13, 44/14, 61/15, 154/15,  39/16 и 
11/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 
„АНСАМБЛ НА АЛБАНСКИ НАРОДНИ ОРА И 

ПЕСНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  
– СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Заради негување на играорната, вокалната и во-
кално-инструменталната фолклорна уметност на ал-
банската заедница во Република Македонија се основа 
Национална установа „Ансамбл на албански народни 
ора и песни во Република Македонија“-Скопје, како 
непрофитна установа од областа на културата. 

 
Член 2 

Националната установа „Ансамбл на албански на-
родни ора и песни во Република Македонија“-Скопје 
(во натамошниот текст: Националната установа), врши 
дејност на изведувачка уметност. 

 
Член 3 

Називот на Националната установа гласи: „Репуб-
лика Македонија Национална установа „Ансамбл на 
албански народни ора и песни во Република Македо-
нија“ - Скопје.“ 

Седиштето на Националната установа е на улица 
ул. „Џон Кенеди“ бб - Скопје. 

 
Член 4 

Министерот за култура во рок од два месеци од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува 
вршител на должноста директор на Националната уста-
нова, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на 
претставување и застапување на Националната устано-
ва до нејзиното конституирање. 

Министерот за култура во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе имену-
ва Управен одбор на Националната установа, согласно 
член 34 од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 30 дена од денот на неговото именување на предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа. 
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Член 6 
Министерството за култура во рок од осум дена од 

денот на дадената согласност на Статутот, распишува 
Конкурс за избор на директор на Националната уста-
нова. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната ус-
танова ќе се обезбедат од Буџетот на Република Маке-
донија, преку Министерството за култура, како и од 
други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на из-
борот на директор на Националната установа. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 44-2705/1 Претседател на Владата 

6 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
836. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91) и член 7, алинеја 9 од За-
конот за надворешни работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013, 
39/2014, 61/2015 и 226/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 6.3.2018 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ 
И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКАТА  

РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО ВЕНЕЦИЈА 
 

Член 1 
 
1. Се отповикува г-дин Ашим Зекироски, генерален 

конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република 
Македонија во Италијанската Република, со седиште 
во Венеција, сметано од 1.11.2018 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-2820/1      Заменик на претседателот 

6 март 2018 година       на Владата на Република 
Скопје                Македонија, 

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

837. 
Врз основа на член 42 став (15) 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 
6.3.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ 
И УСЛУГИ ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО 
СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЛОВИЦА“, ОП-
ШТИНА БОСИЛОВО  И ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

 
Член 1 

Во Одлуката за доделување на концесија за експло-
атација на минерална суровина – бакар и злато на 
Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРО-
МАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје на локалитетот 
„Иловица“, Општина Босилово и Општина Ново Село 
бр.42-12537/1 од 29.12.2015 година  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.231/15), во точката 2 
бројот „17.100557“ се заменува со бројот „13.739528“.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-4192/1-17 Претседател на Владата 
6 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

838. 
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 6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРО-
ЕКТОТ – САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРА-
ЊЕ И ПРОЕКТОТ - КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ 
СУБЈЕКТИ  (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА)  

ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Управен одбор како ра-

ботно тело на Проектот – Самовработување со креди-
тирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти 
(микро и мали претпријатија) за отворање на нови ра-
ботни места,  кој се состои од девет членови и нивни 
заменици и тоа: 

1. Арбен Зибери – претставник од Агенцијата за 
вработување на Република Македонија (член); 

- Менка Гугулевска – претставник од Агенцијата за 
вработување на Република Македонија (заменик член); 

2. Младен Фрчковски – претставник од Министер-
ството за труд и социјална политика (член); 

- Орхан Шерифи – претставник од Министерството 
за труд и социјална политика (заменик член); 

3. Даниел Јосифовски – претставник од Кабинетот 
на  заменикот на претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија, задолжен за економски прашања и за 
координација со економските ресори (член); 

- Дане Јосифовски – претставник од Кабинетот на  
заменикот на претседателот на Владата на Република 
Македонија, задолжен за економски прашања и за ко-
ординација со економските ресори (заменик член); 
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4. Александра Лулкоска – претставник од Минис-
терството за финансии (член); 

- Сања Киковска Георгиевска - претставник од Ми-
нистерството за финансии (заменик член); 

5. Маријан Стојчев – претставник од Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија (член); 

- Никола Таневски – претставник од Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија (заменик член); 

6. Виктор Калајџиски – претставник од Македон-
ската банка за поддршка на развојот (член); 

- Шќипери Бајрами – претставник од Македонската 
банка за поддршка на развојот (заменик член); 

7. Ленче Петрова Киранџиска – претставник од 
Централниот регистар на Република Македонија 
(член); 

- Маријана Наумовска – претставник од Централни-
от регистар на Република Македонија (заменик член); 

8. Татјана Банишка Митровска – претставник од 
Министерството за финансии - Управа за јавни прихо-
ди (член); 

-Севдие Исмаили – претставник од Министерството 
за финансии - Управа за јавни приходи (заменик член); 

9. Артон Бајрами – претставник од Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија 
(член); 

- Софија Печевска – претставник од Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија (за-
меник член). 

 
Член 2 

Управниот одбор на проектот – Самовработување 
со кредитирање и  проектот-Кредитирање на правни 
субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на 
нови работни места, ќе ги извршува особено следните 
работи: 

-распишување јавен оглас за избор на деловни 
банки; 

-вршење избор на деловни банки; 
-одобрување на критериуми за оценка и селекција 

на бизнис плановите кои ќе бидат поддржани од проек-
тот; 

-одлучување за тоа кои апликации ќе бидат одбрани 
како и бизнис плановите кои ќе бидат поддржани од 
страна на проектот; 

-одобрување на бизнис плановите и обезбедување 
истите да се во согласност со приоритетите на проек-
тот; 

-одлучување за тоа на кои правни субјекти ќе им 
бидат одобрени кредитни средства за вработување на 
невработени лица;  

-давање конечно одобрение за бизнис плано-
вите/правните субјекти кои ќе добијат поддршка – ко-
нечни листи; 

-одлучување за активирање на обезбедувањата за 
наплата на побарувањата од корисниците на кредити 
од проектот – Самовработување со кредитирање и про-
ектот - Кредитирање на правни субјекти (микро и мали 
претпријатија) за отворање на нови работни места, по-
ради неплаќање на доспеаните обврски; 

-именување на Централна комисија (ЦК); 
-именување на Комисија за надзор и контрола 

(КНК). 
   

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формирање на Упра-
вен одбор на проектот – Самовработување со кредити-
рање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/08, 154/08, 26/10, 72/10, 166/10, 14/12, 144/12, 
177/13, 72/14, 116/14, 105/16 и 163/16). 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6602/1-17       Заменик на претседателот 

6 март 2018 година        на Владата на Република 

Скопје                  Македонија, 

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

__________ 

839. 

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, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

6.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УП-

РАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЕКОНОМСКА-

ТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за прибирање, користење и управува-

ње на средствата од економската помош од странство 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 19/1994, 42/1995, 26/2001 и 

76/2012) во точка 8, во ставот 2, по зборовите: „Коми-

сијата на Фондот“ сврзникот „и“ се заменува со за-

пирка, а точката на крајот на реченицата се брише и се 

додаваат зборовите: „и Фондот за иновации и техно-

лошки развој“.  

 

Член 2 

По точка 9, се додава нова точка 10 која гласи: 

„10. Во име и за сметка на Владата на Република 

Македонија со средствата од Фондот може да управува 

и Фондот за иновации и технолошки развој врз основа 

на склучени договори за репласирање на средствата 

согласно точка 8 од оваа одлука. 

Точката 10 станува точка 11.  

  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-7213/1-17  Заменик на претседателот 

6 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје                    Македонија, 

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

__________ 

840. 

Врз основа на член 19, став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05, 

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 

15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 6.3.2018 

година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА 
ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈА-
ЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ 

ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на царинската стапка, за ткаенини од предиво со голе-
ма јачина, од најлон или од други полиамиди или од 
полиестри и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе  се увезуваат 

заклучно со 31.12.2018 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 44-8358/1-17      Заменик на претседателот 
6 март 2018 година       на Владата на Република 

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

__________ 
841. 

Врз основа на член 11 точка 1 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 
6.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ   ХИДРОСИСТЕМ  „ЗЛЕТОВИЦА“  

– ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Јавното претпријатие за извршување на водостопански 
дејности хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип бр.01-
156/1 од 27.2.2018 година, донесена од Управниот од-
бор на oва јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 27.2.2018 година. 

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

 
Бр. 44-8803/1-17   Заменик на претседателот 

6 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје                   Македонија, 

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

842. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 27 февруари 2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА  

ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за странски инвестиции и промоција на извозот на Ре-
публика Македонија се именува Вулнет Адеми.            

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

 
Бр. 24-2833/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

843. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање на 

Агенција за потикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТИКНУВАЊЕ НА  

РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 
 
1. Андреа Соколовски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Агенцијата за по-
тикнување на развојот на земјоделството – Битола. 

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

 
Бр. 24-2834/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

844. 
Врз основа на член 4 од Законот за основање на 

Агенција за потикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 27 февруари 2018 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПОТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 
 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за потикнување на развојот на земјоделството - Битола, 
се именува Елгафар Јусуфи. 

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

 
Бр. 24-2835/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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845. 
Врз основа на член 43-е од Законот за вештачење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 
192/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. Ирфан Одаи се разрешува од должноста вршител 

на должноста директор на Бирото за судски вештачења 
орган во состав на Министерството за правда, на него-
во барање. 

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

 
Бр. 24-2836/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

846. 
Врз основа на член 13 од Законот за јавните набав-

ки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2007,130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 
148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 
78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 27 февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. 
ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. Ѓорѓи Георгиевски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Бирото за јавни на-
бавки, орган во состав на Министерството за финан-
сии. 

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

 
Бр. 24 – 2838/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

847. 
Врз основа на член 43-ѓ од Законот за вештачење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 
192/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27 февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

судски вештачења орган во состав на Министерството 
за правда, се именува Валдет Џафери. 

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

 
Бр. 24-2861/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

848. 
Врз основа на член 2-a од Законот за матичната 

евиденција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013, 
43/2014, 148/2015 и 27/2016), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 27 февруари 2018 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 
ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за водење на матичните книги, орган во состав на Ми-
нистерството за правда, се именува Бујар Дардишта. 

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

 
Бр. 24-2862/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

849. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КПУ КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО  

СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено 
одделение во Велес, се именува Феми Јонузи. 

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

 
Бр. 24-2864/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

850. 
Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗА-
МЕНИК  НА  ДИРЕКТОРОТ  НА  КПУ   КАЗНЕНО  

ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 

 
1. Садуш Арифи се разрешува од должноста врши-

тел на должноста заменик на директорот на КПУ Каз-
нено поправен дом Идризово со отворено одделение во 
Велес. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-2865/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

851. 
Врз основа на член 13 од Законот за јавните набав-

ки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2007,130/2008,97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 
148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 
78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 27 февруари 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

јавни набавки, орган во состав на Министерството за 
финансии се именува Бардул Насуфи. 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 24 – 2866/1 Заменик на претседателот 

   27 февруари 2018 година на Владата на Република 
    Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

852. 
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 27 февруари 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА  КПУ ЗАТВОР 
ТЕТОВО 

 
1. За вршител на должноста директор на КПУ Зат-

вор Тетово се именува Мурат Рамадани, досегашен в.д. 
директор на Установата. 

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

 
Бр. 24–2867/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

853. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 27 
февруари 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА КПУ ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

 

 1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на КПУ Затвор Куманово со Отворено одделение во 

Крива Паланка се именува Мевљан Џемаили, досега-

шен заменик на директорот на Установата. 

 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 2868/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

854. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за 

здравјето на растенијата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 

148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-

несе 

  

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 

СТАНДАРД ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРАТКИ 

СОГЛАСНО РИЗИКОТ ОД ПОЈАВА НА ШТЕТЕН  

ОРГАНИЗАМ БР. 32 

 

Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спрове-

дување на меѓународниот стандард за категоризација 

на пратки согласно ризикот од појава на штетен орга-

низам бр. 32. 

 

Член 2 

Во постапката за категоризација на пратки согласно 

ризикот од појава на штетен организам, може да се 

примени меѓународниот стандард за категоризација на 

пратки согласно ризикот од појава на штетен органи-

зам бр. 32, кој е даден во Прилог и е составен дел на 

оваа наредба. 

 

Член 3 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 25 – 60/2 Министер за земјоделство, 

27 февруари 2018 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
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 Стр. 42 - Бр. 44                                                                                          12 март 2018 
 



12 март 2018  Бр. 44 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 44                                                                                          12 март 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

