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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3088. 

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А  

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 

ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-

ност по општини за 2014 година. 
 

Член 2 
Вкупните средства на приходите од данокот на до-

дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините во Република Македонија, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се распреде-

луваат во константен дел од по 3.000.000 денари  за си-
те општини во Република Македонија, на општините 
во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој 
се распределува за општините во Република Македони-
ја во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и 
градот Скопје во износ од 12%.  
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Член 3 

Променливиот дел на средства за општините во Ре-
публика Македонија се распределува според следните 
критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ката-
стар, и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 

BNMi
BNMn

EFn
Pi

Pn

EFn
BZi

BZn

EFn
Di 










08,027,065,0    , каде 

  
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината; 
 
EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат по општини;  
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BZn - претставува број на жители во Република Ма-
кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

 
BZi - претставува број на жители во одделната оп-

штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

 
Pn - претставува површина на територијата на Ре-

публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
утврдените граници на општините од органот надле-
жен за работите за премер и катастар; 

 
Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-

ната општина за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

 
BNMn - претставува број на населени места во Ре-

публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

 
BNMi - претставува број на населени места во од-

делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Променливиот дел на средства наменет за распре-
делба на градот Скопје и на општините на градот 
Скопје од член 2 став 2 од оваа уредба се распределува 
во сооднос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

Распределбата на средствата од став 2 на овој член 
на општините во градот Скопје се врши според форму-
лата: 

  

BNMi
BNMsk

EFso
Pi

Psk

EFso
BZi

BZsk

EFso
Di 










08,027,065,0    , каде 

 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 
 
EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат за општините 
во градот Скопје;    

 
BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, 

согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка; 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со податоците од последниот извршен по-
пис на население објавени од Државниот завод за ста-
тистика. 

 
Psk - претставува површина на подрачјето на градот 

Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

 
Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-

ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар; 

 
BNMSsk - претставува број на населени места во 

градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за тери-
торијалната организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија;  

 
BNMi - претставува број на населени места во од-

делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права во Република Македонија.  

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.   

 
Бр. 41-6152/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3089. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за продаж-

ба на земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОДРЖИНАТА НА  ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува содржината на Годишна-

та програма за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост. 

 
Член 2 

Програмата од член 1 на оваа уредба содржи: 
1) вкупна површина на земјоделско земјиште во 

државна сопственост предмет на продажба изразена во 
метри квадратни; 

2) максималната и кумулативна површина пресме-
тана согласно Методологијата за утврдување на макси-
мална и кумулативна површина на земјоделско земјиш-
те во државна сопственост што е предмет на продажба; 

3)  површини на земјоделското земјиште во држав-
на сопственост кое ќе биде предмет на продажба во на-
редната година парцелизирано во блокови со површина 
до 10 хектари; 

4) површини на земјоделското земјиште во државна 
сопственост кое ќе биде предмет на продажба во на-
редната година парцелизирано во блокови со површина 
над 10 хектари; 
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5) катастарски податоци содржани во имотниот 
лист и тоа: 

- број на катастарска парцела; 
- место викано; 
- катастарска култура; 
- катастарска класа; 
- површина изразена во метри квадратни, 
- број на имотен лист и 
- катастарска oпштина. 
6) намена на земјиштето; 
7) податоци за тоа дали има склучено договор за за-

куп на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност; 

8) податоци за времетраење на закупот доколку го 
има; 

9)  службености или други товари на земјиштето;  
10)  состојба во која се наоѓа земјиштето (под кул-

тура или не) и 
11)  условите од член 21 од Законот за продажба на 

земјоделско земјиште во државна сопственост. 
 

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

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

 
Бр.41-6453/3 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3090. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Струмица се дава право 

на трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое преставува градежна парце-
ла број 38-35 определена согласно  ДУП за Град Стру-
мица, Блок број 38 УЕ 5, за г.п. 38-35, донесена со од-
лука бр. 07-6602/1  од 06.11.2009  година, во вкупна 
површина од 18849 м2, лоцирана на: 

КП. бр.10/3 КО Струмица во површина од 7310 м2 
евидентиранa во Имотен лист бр. 15883; 

КП. бр. 18 КО Струмица во површина од 10644 м2 
евидентирана во Имотен лист бр. 15135 и  

КП. бр. 6276/1 КО Струмица во површина од 895 
м2 евидентирана во  Имотен лист бр. 13135, предвиде-
но за изградба на објект од јавен интерес со  намена Б6 
јавни собири- фудбалски стадион. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4516/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3091. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  НА ОПШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Штип се дава право на 
трајно користење на градежно земјиште, сопственост 
на Република Македонија, кое претставува дел од 
КП.бр.8580 КО Штип – 6 со површина од 148 м2, еви-
дентирано во Имотен лист 22 435  за КО Штип-6, од 
6.09.2013 година, кое согласно Извод од детален урба-
нистички план за населба ,,Бело Брдо‘‘ (Пролет) е на-
менето за изградба на летно кино. 

 
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 Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 41-4971/1 Заменик на претседателот 

10 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3092. 
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО 
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ДВЕ КАТНИ ГАРАЖИ ВО КОМПЛЕКС КЛИНИКИ  

МАЈКА ТЕРЕЗА 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говор за воспоставување на јавно приватно партнерс-
тво за изградба на две катни гаражи во Комплекс Кли-
ники Мајка Тереза Скопје се обезбедуваат услови за 
непречено движење на возилата во кругот на Компле-
ксот клиники како и зголемување на капацитетите за 
паркирање на возилата. Со доделувањето на  изградба-
та на двете катни гаражи на приватен партнер ќе се 
овозможи надминување на проблемот со движењето на 
возилата и нивно непречно паркирање во Комплекс 
Клиники Мајка Тереза Скопје, со оглед дека постојни-
те капацитети не ги задоволуваат потребите за паркинг 
места. За таа цел се пристапува кон доделување на из-
градбата на двете катни гаражи  во Комплекс Клиники 
Мајка Тереза Скопје по пат на јавно приватно парт-
нерство на приватен партнер кој ќе има искуство и ка-
пацитет за изградба на катните гаражи, нивно користе-
ње, управување и одржување, со што ќе се овозможи 
да се надмине проблемот со непречено движење и пар-
кирање на возилата и кои паркинг места се неопходни 
за пациентите, посетителите и вработените.  
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Член 2 
Целта која што треба да се постигне со доделување-

то на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба на две катни гаражи  во Комп-
лекс Клиники Мајка Тереза Скопје е надминување на 
проблемот со недостиг на паркинг места во Компле-
ксот Клиники Мајка Тереза Скопје. 

 
Член 3 

Предмет на јавното приватно партнерство е избор 
на приватен партнер со доделување на договор за вос-
поставување на јавно приватно партнерство за изград-
ба, користење, управување и одржување на две катни 
гаражи на земјиште сопственост на Република Македо-
нија во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје.  

Договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее 
да ги задоволи условите содржани во тендерската до-
кументација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на договор за воспоставу-
вање на јавно приватно партнерство за изградба на две 
катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скоп-
је ќе се спроведе со примена на отворена постапка.  

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за изградба на 
две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза 
Скопје ќе биде спроведена во рок од една година од за-
почнување на постапката. 

 Постапката за доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнерство за изградба на 
две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза 
Скопје ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на 
постапка за доделување на договор за јавно приватно 
партнерство за изградба на две катни гаражи во Комп-
лекс Клиники Мајка Тереза Скопје која ќе биде форми-
рана во рок од 30 дена од денот на влегување во сила 
на оваа одлука од страна на Владата на Република Ма-
кедонија по предлог на министерот за здравство. 

Комисијата за спроведување на постапка за доделу-
вање на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство е должна во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука да ја подготви тен-
дерската документација, која се доставува на одобрува-
ње до Владата на Република Македонија, вклучувајќи 
го и нацрт договорот и јавниот повик. По одобрување-
то на тендерската документација за доделување на до-
говор за воспоставување на јавно приватно партнерс-
тво од страна на Владата на Република Македонија, 
Комисијата од став 2 на овој член, во рок од пет дена  
ќе го објави јавниот повик согласно Законот за јавните 
набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 и 15/13). 

 
Член 6 

Надоместокот за јавно приватно партнерство што 
приватниот партнер ќе го исплаќа на јавниот партнер 
се утврдува на 0.1% од вкупниот остварен годишен 
приход остварен од управувањето со предметот на до-
говорот за воспоставување на јавно приватно партнерс-
тво.  

 
Член 7 

Висината на надоместок за издавање на тендерската 
документација ќе изнесува 200 денари.  

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-6099/1 Претседател на Владата 

10 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3093. 
Врз  основа на член 11  точка 1  од Законот за јав-

ните претпријатија („Службен  весник  на  Република 
Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002,  49/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К  A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука; дополнување  на  Статутот  на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување „Студенчица,“ Другово,  
бр. 02-1450/1-2/2, донесена од Управниот одбор на ова 
јавнопретпријатие, на седницата  одржана на 29.8.2013 
година. 

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

 
Бр. 41-6191/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
               Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3094. 
Врз  основа  на член 11 точка 2 од Законот за 

јавните претпријатија  („Службен весник на  Република 
Македонија“ 6р. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 49/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
„СТУДЕНЧИЦА“ И  „ЗЛЕТОВИЦА“  ЦО  СКОПЈЕ 

 
1 .Co оваа одлука се  дава согласност на Одлуката 

за изменување и   дополнување на Одлуката за делење 
на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ и „Злетовица“ 
ЦО Скопје, 6р. 02-1472/1-2/1, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување 
„Студенчица“ Другово, на седницата одржана 
29.8.2013 година. 

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

 
Бр. 41-6191/2 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3095. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/13), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.9.2013 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  

КРИВОГАШТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Кривогаштани се дава 

право на трајно користење на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, кое претставува дел 
од КП број 7551, КО Кривогаштани, евидентирано во 
Имотен лист број 2078 и дел од КП број 7479, КО Кри-
вогаштани, евидентирано во Имотен лист број 100163, 
со вкупна површина од 5582 м2, согласно Извод од Ур-
банистички план за село Кривогаштани „Урбан блок 
1“, број 105, од 15.08.2013 година на општина Кривога-
штани, за градежна парцела број 21 кое е наменето за 
изградба на објект за основно училиште. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6196/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3096. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,ГО-
ЛЕМ БРЕГ“ ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ПО 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина - варовник на локалитетот “Го-
лем Брег“ општина Чучер Сандево објавена со Јавниот 
повик за доделување на концесија за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.101/13). 

2. Постапката за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавениот локалитет нема ниту една пристигната по-
нуда до истекот на рокот за доставување на понуди.  

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

 
Бр. 41-6217/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3097. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини, како единствен начин за продолжување на дејно-
ста е потребно да се доделат под концесија минерални-
те суровини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-
шки истражувања на  минерални суровини на следните 
локалитети: 

- локалитет „Огледалец“ општина Македонски Брод 
за минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Горна Краста“ општина Сопиште за 
минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Татарли Чука 2“ општина Валандово 
за минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Горно Поле“ с. Горна Бањица општина 
Гостивар за минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Чифлиска Краста“ општина Дебарца за 
минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Варена Глава“ општина Штип за мине-
рална суровина – варовник; 

- локалитет „с. Првце“ општина Теарце за минерал-
на суровина – минерална вода; 

- локалитет „Бабин Дол“ општина Делчево за мине-
рална суровина – варовник; 

- локалитет „Нежилово, Капиново и Орешје“ оп-
штина Чашка за минерална суровина – кварц; 

- локалитет „Русова Лака“ с. Мелница, општина Ча-
шка за минерална суровина – кварц; 
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- локалитет „с. Белаковце “ општина Куманово за 
минерална суровина – опалска бреча; 

- локалитет „с. Радово“ општина Демир Хисар за 
минерална суровина – мермер; 

- локалитет „Марков Стап“ општина Росоман за ми-
нерална суровина – мермер; 

- локалитет „Дебриште“ општина Росоман за мине-
рална суровина – мермер; 

- локалитет „Раклиш“ општина Радовиш за мине-
рална суровина – термоминерална вода; 

- локалитет „Бањиче - Пена“ општина Тетово за ми-
нерална суровина – термоминерална вода; 

- локалитет „Бело Брдо“ општина Пробиштип за 
минерална суровина – термоминерална вода; 

- локалитет „Мала Боска - Топлак“ општина Дојран  
за минерална суровина – термоминерална вода; 

- локалитет „Декова Дабица“ с. Бешиште општина 
Прилеп за минерална суровина – оникс и травертин; 

- локалитет „с. Чегране“ општина Гостивар и оп-
штина Брвеница за минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Муратица – с. Никуштак“ општина 
Липково и општина Арачиново за металични минерал-
ни суровини; 

- локалитет „с. Малчиште“ општина Студеничани 
за металични минерални суровини; 

- локалитет „Краста“ с. Мирдита општина Гостивар 
за минерална суровина – варовник; 

- локалитет „Барбарас“ општина Долнени за мине-
рална суровина – варовник; 

- локалитет „с. Дреново и с. Лесново“ општина 
Пробиштип за минерална суровина – вулкански туф; 

- локалитет „Самовиљак“ с. Кален општина Прилеп 
за минерална суровина – амфиболит; 

- локалитет „с. Тополчани“ општина Прилеп за ми-
нерална суровина – кварц; 

- локалитет „Оџалија“ општина Карбинци за мине-
рална суровина – шкрилец; 

- локалитет „Под Ано“ општина Валандово за ми-
нерална суровина – геотермална вода; 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр.41-6218/2 Претседател на Владата 

10 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3098. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став 
(3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваaт во функција на експлоатација на ми-
нералните суровини: 

– минерална вода на локалитетот „с. Кременица“ 
општина Битола и  

– термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ 
општина Старо Нагоричане.  

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерални суровини се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на дејно-
ста е да се доделат под концесија минералните сурови-
ни  определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
експлоатација на: 

- минерална суровина - минерална вода на локали-
тетот „с. Кременица“ општина Битола и  

- минерална суровина - термоминерална вода на ло-
калитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане е 
создавање на услови за рамномерно искористување на 
минералните суровини и создавање услови за нивна 
експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на мине-
ралните суровини:  

- минерална вода на локалитетот „с. Кременица“ 
општина Битола и 

- термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ 
општина Старо Нагоричане.  
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Концесиите за експлоатација на минералните суро-
вини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги испол-
нат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-
атација на минералните суровини ќе биде спроведена 
по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 
360 дена од денот на формирање на Комисијата за 
спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесиите за експлоатација на мине-
ралните суровини, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр.41-6219/2 Претседател на Владата 

10 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

3099. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ВОСПОСТА-
ВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН СИСТЕМ ЗА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

Член 1 
Се формира Комитет за воспоставување на Центра-

лизиран систем за урбанистички планови. 
 

Член 2 
Cо комитетот раководи министерот за транспорт и 

врски. 
 
Комитетот е составен од претставници од Минис-

терството за финансии, Министерството за правда, Ми-
нистерството за транспорт и врски, Министерството за 
култура, Агенцијата за катастар на недвижности, 

Агенцијата за просторно планирање, градот Скопје, За-
едницата на единици на локална самоуправа, Комора 
на овластени архитекти и инженери и Комората на тр-
говци поединци овластени геодети и трговски друштва 
за геодетски работи. 

Комитетот може да има и надворешни претстав-

ници. 

 

Член 3 

Комитетот има должност да го следи Акцискиот 

план за воспоставување на Централизиран систем на 

урбанистички планови. 

 

Член 4 

Комитетот е должен најмалку еднаш квартално да 

ја известува Владата на Република Македонија за нап-

редокот на Проектот. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6237/1 Претседател на Владата 

21 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3100. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 

1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА - ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА 

ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО 

ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,ЛОЗЕНСКО БРДО“ 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина - варов-

ник на локалитетот “Лозенско Брдо“, општина Кар-

бинци на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕ-

ЦИЗ ДОО Штип, согласно Одлуката за започнување на 

постапка за доделување на концесии за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

бр.41-9825/1-12 од 9.1.2013 година. 

2. Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ 

ДОО Штип достави понуда со број 24-1178/18 од 

30.5.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-

то за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип ги 

исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-

дерската документација и достави најповолна понуда. 
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4. На Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕ-
ЦИЗ ДОО Штип се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина - варовник 
на локалитетот “Лозенско Брдо“, општина Карбинци, 
со површина на простор на концесија за детални гео-
лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.370275 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 100.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти понудениот износ во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

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

  
Бр. 41-6308/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3101. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Друштвото за производство, трговија и 

услуги ВИБАС ДООЕЛ – Слободан Маринковски, 
ул.Браќа Ставреви бр.18 Кочани, за земјоделско земји-
ште дел од КПбр.67/1, мв.”Ждрапаница”, култура нива, 
класа 1, со површина од 25810м2, евидентиранa на 
Имотен лист бр.56 за КО Мојанци.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-6489/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3102. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,  79/13, 

87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ПРО-

МЕЛ Јордан Јанев ул.Мите Павлов бр.15,  с.Грдовци  

од Кочани на земјоделско земјиште дел од  

КПбр.459/2, мв.Зрновско, култура  нива, класа 2, повр-

шина 3ха00ари00м2,  евидентирано на Имотен лист 

бр.1375 за КО Грдовци. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-6492/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3103. 
Врз основа на член 39 став 1 од  Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО КЛАС, 
Славе Ордан Каралиоски  с. Мало Коњари на земјодел-
ско земјиште КО Мало Коњари дел од КП 2744/2, 
мв.Висој, култура нива, класа 4, евидентирано на Имо-
тен лист бр.630 со површина од 52500м2 и КО Плетвар 
КП 1346, мв.Стара чешма, култура нива, класа 4, еви-
дентирано на Имотен лист бр.175, со површина од 
1339м2. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6497/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3104. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување 

на договор за закуп на земјоделско земјиште со непо-
средна спогодба со Друштвото за земјоделско произ-
водство, промет и услуги МАЛЕШКОМ ДООЕЛ увоз-
извоз од Берово, на земјоделско земјиште дел од 
КПбр.4433/1 КО Берово, мв.Кутинец, катастарска 
култура нива, со катастарска класа 7 евидентирано на 
Имотен лист бр.2312 со со површина од 14052 м2, дел 
од КП бр.4433/2 КО Берово, мв.Кутинец, катастарска 

култура нива, со катастарска класа 7 евидентирано на 
Имотен лист бр.2312 со површина од 7568м2 дел од 
КП 4433/3 КО Берово, мв.Кутинец, катастарска култу-
ра нива, со катастарска класа 7 евидентирано на Имо-
тен лист бр.2312 со површина од 7990м2 и дел КП 
4431 КО Берово мв Кутинец, култура нива, класа 7, 
евидентирано на Имотен лист бр.2312 со површина од 
30000 м2. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6498/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3105. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-

ГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО КА-
НАТЛАРЦИ Мирсад Тмушиќ од с.Канатларци Топол-
чани, на земјоделско земјиште дел од КП бр.500 м.в. 
Корија, култура нива, класа 4, со површина од 60000 
м2, евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Канат-
ларци.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-6499/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3106. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-

ГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ПОЛ 

Трајчо Ване Јованов с.Горни Подлог Кочани, на земјо-

делско земјиште КП бр.5645/1, 5646, 5652, 5655, м.в. 

Слатина, култура оризова нива, класа 4,2, со површина 

од 42621 м2, евидентирано на Имотен лист бр.14162, за 

КО Кочани. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.41-6500/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3107. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Индивидуален земјоделец МУЛАИМ, 

Сабедин Алиоски, с. Канатларци, Прилеп, на земјодел-

ско земјиште дел од КПбр.2719 мв.Саслклар,култура 

нива, класа 3, површина 20000м2, евидентирано на 

Имотен лист бр.99 за КО Канатларци.  

Член 2 
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6501/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
 

3108. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 годи-
на, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец ВИЧО- Насе 
Трајанов ул.Страшо Ербапче бр.45 од Кочани,  на зем-
јоделско земјиште КПбр.561/1, мв.Ормански ливади, 
култура оризова нива, класа 1, со површина од 
5ха50ар34м2,  евидентирано на Имотен лист бр.632 за 
КО Мојанци. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6502/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3109. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 



23 септември 2013  Бр. 130 - Стр. 13 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Индивидуален земјоделец ВЕНЦО-

ГИШ – Глигорчо Димитриев ул. „Тоде Димишков“ 

с.Горни Подлог Кочани на земјоделско земјиште дел-

КПбр.7234/1, мв.”Лака”, култура оризова нива, класа 1, 

со површина од 30333м2, евидентирано на Имотен 

лист бр.14134 за КО Кочани.  

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-6507/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3110. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Индивидуален земјоделец ЗОРИЦА–Зо-

рица Цекова, ул.4-та Македонска Бригада бр.34 Коча-

ни, на земјоделско земјиште КПбр.2483, мв.”Старо Ко-

рито”, култура нива, класа 1, со површина од 13206м2, 

евидентиранa на ИЛбр.180 за КО Грдовци и  

КПбр.2491, мв.”Старо Корито”, култура нива, класа 1, 

со површина од 39634м2, евидентиранa на ИЛбр.180 за 

КО Грдовци. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 41-6509/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3111. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец  АГРО-КА  
Благој Серафимов од с.Мородвис-Кочани,  за земјодел-
ско земјиште дел од КПбр.1013, мв.”Ташлик”, култура 
нива, класа 2, со површина од 20000м2, евидентирана 
на Имотен лист бр.242 за КО Мородвис.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6515/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3112. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец OКТАЈ – 
Назмије Алиовска с.Канатларци, Тополчани, на земјо-
делско земјиште дел од КПбр.2718 мв.Созлаклар, кул-
тура нива, класа 3, со површина од 60000м2, евиденти-
рано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци. 
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Член 2 
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6516/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3113. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-
ГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец МИЛК-06 
Илчо Даскалоски, с.Мало Коњари Прилеп,  за земјо-
делско земјиште КП бр.2546/1, м.в. Средно Поле, ка-
тастарска култура нива, катастарска класа 3, со пов-
ршина од 26825 м2, евидентирана на Имотен лист 
бр.19, за КО Мало Коњари.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-6519/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3114. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-
ГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АЈХАН-М – 
Дињавир Ибраим Јашаров од с.Тополница-Радовиш, за 
земјоделско земјиште КПбр.1494/1, м.в. Мезарлак јани, 
култура овоштарник, со површина од 60000 м2, еви-
дентирана на Имотен лист бр.102 за КО Тополница.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6520/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година   на Република Македонија, 
Скопје   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3115. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец НИКО-АГ-
РАР – Игорчо Ангелов, с.Грдовци-Кочани за земјодел-
ско земјиште дел од КПбр.3342, м.в.”Утрина”, култура 
нива, класа 1, со површина од 60000м2, евидентирано 
на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6521/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3116. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-
на спогодба со Индивидуален земјоделец Б.Г. ФАРМ 
Бранко Анастасов од с.Чифлик Кочани, на земјоделско 
земјиште КПбр.6215, мв.Слатина, култура оризова ни-
ва, класа 1, површина 1ха53ар69м2, евидентирано на 
Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.7129, 
мв.Средорек, култура оризова нива, класа 1, површина 
08ар78м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за 
КО Кочани, КПбр.7130, мв.Средорек, култура оризова 
нива, класа 1, површина 10ар18м2, евидентирано на 
Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.7132, 
мв.Средорек, култура оризова нива, класа 1, површина 
1ха80ар04м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 
за КО Кочани, КПбр.1146, мв.Лака, култура оризова 
нива, класа 1, површина 1ха72ар27м2, евидентирано на 
Имотен лист бр.55 за КО Прибачево. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-
посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6524/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3117. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО-
ГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ЕКО-

ЛОГИЈА Јоцо Димитрије Јованов, ул.14 Бригада бр.105 
Кочани, на земјоделско земјиште дел од КП бр.1013, 
м.в.Ташлк, култура нива, класа 2, со површина од 
50000 м2, евидентирано на Имотен лист бр.242 за КО 
Мородвис.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.41-6525/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3118. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Друштвото за производство, земјодел-

ство, трговија и услуги ЏЕМАЛ И БЕЏЕТИ ДОО с.До-

ленци од Битола на земјоделско земјиште на КП 

бр.258, м.в. Мирча, со површина од 73 ари и 61 м2, 

евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6526/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3119. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за внатрешни работи. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уреду-

ваат 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. 41-6561/1                                            Претседател на Владата 
 10 септември 2013 година                                             на Република Македонија, 
               Скопје                                               м-р Никола Груевски, с.р. 

 



23 септември 2013  Бр. 130 - Стр. 17 

 
 

3120. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за одбрана. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за одбрана 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. 41-6561/2                                        Претседател на Владата 
10 септември 2013 година                                          на Република Македонија, 
             Скопје                                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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3121. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за правда. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за правда, 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. 41-6561/3                                    Претседател на Владата 
  10 септември 2013 година                                       на Република Македонија, 
               Скопје                                         м-р Никола Груевски, с.р. 
 



23 септември 2013  Бр. 130 - Стр. 19 

 
 

3122. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето 
на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од об-
ласта на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

европски прашања. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Републи-

ка Македонија задолжен за европски прашања, 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 Ма-
кедонија“. 

 
           Бр. 41-6561/4                                     Претседател на Владата 
 10 септември 2013 година                                       на Република Македонија, 
               Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3123. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот 

за законодавство. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство, 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. 41-6561/5                                   Претседател на Владата 
   10 септември 2013 година                                      на Република Македонија, 
                 Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
 



23 септември 2013  Бр. 130 - Стр. 21 

 
 

3124. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од 
областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член 1 од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор, 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 Ма-
кедонија“. 

 
             Бр. 41-6561/6                                         Претседател на Владата 
  10 септември 2013 година                                          на Република Македонија, 
               Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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3125. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА СЛУЖБАТА НА  
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-
то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Службата на 

Собранието на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Собранието на Републи-

ка Македонија 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. 41-6561/7                                     Претседател на Владата 
  10 септември 2013 година                                        на Република Македонија, 
                  Скопје                                           м-р Никола Груевски, с.р. 
 



23 септември 2013  Бр. 130 - Стр. 23 

 
 

3126. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за транспорт и врски. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уреду-

ваат 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. 41-6561/8                                   Претседател на Владата 
  10 септември 2013 година                                    на Република Македонија, 
                 Скопје                                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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3127. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ГЕНЕРАЛЕН 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот 

секретаријат на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република 

Македонија 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. 41-6561/9                                      Претседател на Владата 
  10 септември 2013 година                                        на Република Македонија, 
                  Скопје                                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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3128. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

Вид: патничко 
Марка: Ауди А4 
Број на шасија: WAUZZZ8DZTA254226 
Регистарски број: SK 306 - UK 
Вредност: 600.000 денари. 
 

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

трајно користење без надомест на Градот Скопје, а за 
потребите на Јавната установа Музеј на Град Скопје во 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градо-
началникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука 
која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6563/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3129. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ТЕАТАР КОМЕДИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

Вид: патничко 

Марка: Алфа Ромео 156 

Број на шасија: ZAR93200000118840 

Регистарски број: ТЕ-904 ДП 

Вредност: 150.000 денари. 

 

Член 2 

Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Театар 

Комедија во Скопје без надомест. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Театар Комедија – 

Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 

движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на 

трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6564/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3130. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖ-

НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 

се предаде во владение градежното земјиште кое прет-

ставува: 

1. КП.бр.544/5 во површина од 51м2, евидентирана 

во имотен лист бр.759 за КО Голема Речица, согласно 

Решение за експропријација бр.26-829 од 14.12.2012 

година на Министерство за финансии, Управа за имот-

но правни работи - Одделение за управна постапка во 

Тетово; 

2. КП.бр.507/6 во површина од 2.429м2, за КО Го-

лема Речица, согласно Решение за експропријација 

УП.бр.26-836 од 14.12.2012 година на Министерство за 

финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-

ние за управна постапка во Тетово; 



 Стр. 26 - Бр. 130                                                                                23 септември 2013 
 

3. КП.бр.5622/5 и КП.бр.5622/6 во површина од 

220м2 и 148м2, за КО Тетово, согласно Решение за ек-

спропријација УП.бр.26-838 од 14.12.2012 година на 

Министерство за финансии, Управа за имотно правни 

работи - Одделение за управна постапка во Тетово; 

4. КП.бр.5625/3 во површина од 3.342м2, за КО Те-

тово, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-

832 од 14.12.2012 година на Министерство за финан-

сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 

управна постапка во Тетово; 

5. КП.бр.542/3 во површина од 415м2, евидентира-

на во имотен лист бр.759 за КО Голема Речица, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-828 од 

14.12.2012 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Тетово; 

6. КП.бр.544/4 во површина од 208м2, евидентира-

на во имотен лист бр.737 за КО Голема Речица, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-831 од 

14.12.2012 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Тетово. 

за изградба на Автопатот „Скопје- Тетово“, делни-

ца Групчин- Тетово, клучка Брвеница. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6586/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 

               Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

3131. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/2012, бр.131/2012 и 24/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖ-

НО  ЗЕМЈИШТЕ  ВО  ВЛАДЕНИЕ  НА  ЈАВНОТО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 

се предаде во владение градежното земјиште кое прет-

ставува: 

1. КП бр.134/8 КО Миладиновци во површина од 8 

м2, согласно Решение за експропријација У.бр.24-

597/3-12 од 11.04.2013 година на Министерство за фи-

нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 

за управна постапка во Гази Баба; 

2. КП бр.134/6 КО Миладиновци во површина од 

108 м2, согласно Решение за експропријација У.бр.24-

590/3-12 од 11.04.2013 година на Министерство за фи-

нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 

за управна постапка во Гази Баба; 

3. КП бр.165/3 КО Миладиновци во површина од 36 

м2, согласно Решение за експропријација У.бр.24-

592/3-12 од 15.03.2013 година на Министерство за фи-

нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 

за управна постапка во Гази Баба; 

4. КП бр.3447 КО Катлановска Сушица во површи-

на од 280 м2, согласно Решение за експропријација 

У.бр.24-639/3-12 од 25.03.2013 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение за управна постапка во Гази Баба; 

5. КП бр.3446/2 КО Катлановска Сушица во пов-

ршина од 384 м2, согласно Решение за експропријација 

У.бр.24-638/3-12 од 25.03.2013 година на Министер-

ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 

Одделение за управна постапка во Гази Баба; 

6. КП бр.134/5 КО Миладиновци во површина од 73 

м2, согласно Решение за експропријација У.бр.24-

589/3-12 од 28.03.2013 година на Министерство за фи-

нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 

за управна постапка во Гази Баба; 

7. КП бр.3333/3 КО Катлановска Сушица во пов-

ршина од 3.536 м2, согласно Решение за експроприја-

ција У.бр.24-693/3-12 од 19.03.2013 година на Минис-

терство за финансии, Управа за имотно правни работи 

- Одделение за управна постапка во Гази Баба; 

8. КП бр.339/13 КО Кадрифаково во површина од 

454 м2, евидентирана во Имотен лист бр.176, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-517 од 

10.05.2013 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Свети Николе; 

9. КП бр.42159/4 КО Свети Николе, во површина од 

1.476 м2, евидентирана во Имотен лист бр.2967, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-595 од 

29.04.2013 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Свети Николе; 

10. КП бр.372/3 КО Криви Дол во површина од 98 

м2, евидентирана во Имотен лист бр.270, согласно Ре-

шение за експропријација У.бр.24-59 од 11.07.2013 го-

дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 

правни работи - Одделение за управна постапка во 

Штип;     11. КП бр.395/3 КО Криви Дол во површина 

од 2.191 м2, евидентирана во Имотен лист бр.270 и 

269, согласно Решение за експропријација У.бр.24-52 

од 11.07.2013 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Штип; 

12. КП бр.201/15 КО Криви Дол во површина од 

4.863 м2, евидентирана во Имотен лист бр.116, соглас-

но Решение за експропријација У.бр.26-5896 од 

5.04.2013 година на Министерство за финансии, Упра-

ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-

стапка во Штип; 
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13. КП бр.197/2 КО Криви Дол во површина од 

2.609 м2, евидентирана во Имотен лист бр.150, соглас-

но Решение за експропријација У.бр.26-5899 од 

5.04.2013 година на Министерство за финансии, Упра-

ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-

стапка во Штип; 

14. КП бр.883/2 КО Криви Дол во површина од 

2.834 м2, евидентирана во Имотен лист бр.259, соглас-

но Решение за експропријација У.бр.26-5898 од 

4.04.2013 година на Министерство за финансии, Упра-

ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-

стапка во Штип; 

15. КП бр.882/2 КО Криви Дол во површина од 

6.519 м2, евидентирана во Имотен лист бр.244, соглас-

но Решение за експропријација У.бр.26-5902 од 

5.04.2013 година на Министерство за финансии, Упра-

ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-

стапка во Штип; 

16. КП бр.885 КО Криви Дол во површина од 2.399 

м2, евидентирана во Имотен лист бр.200, согласно Ре-

шение за експропријација У.бр.26-5904 од 18.04.2013 

година на Министерство за финансии, Управа за имот-

но правни работи - Одделение за управна постапка во 

Штип; 

17. КП бр.204/2 КО Криви Дол во површина од 326 

м2, евидентирана во Имотен лист бр.13, КП.бр.205/5 

КО Криви Дол во површина од 6.725 м2, евидентирана 

во Имотен лист бр.13, КП.бр.205/4 КО Криви Дол во 

површина од 6.583 м2, евидентирана во Имотен лист 

бр.13 и КП.бр.299/2 КО Криви Дол во површина од 

5.401 м2, евидентирана во Имотен лист бр.92, согласно 

Решение за експропријација У.бр.26-5963 од 5.04.2013 

година на Министерство за финансии, Управа за имот-

но правни работи - Одделение за управна постапка во 

Штип, за изградба на Автопатот „Миладиновци- Свети 

Николе - Штип“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6589/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3132. 

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

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 

став (3) од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВА-

ЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-

СИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесии за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини („Службен весник на Република 

Македонија“  бр.126/2013),  во членот 3 став 1 алинеи-

те 15 и 18 се бришат.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6742/1 Претседател на Владата 

21 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

3133. 

Врз основа на член 52, став 2 од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одзе-

мени предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Мини-

стерство внатрешни работи бр. 07-3322/4 од 20.9.2013 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6806/1 Заменик на претседателот  

21 септември 2013 година на Владата на Република  

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3134. 

Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2012), Владата на Република Македонија  на седни-
цата, одржана на 18.9.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА ЗА  2013 ГОДИНА 

 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр 4/2013, 69/2013, 116/2013), во точка 1, табелата “Опис на градежни интервенции 
Потпрограма ТБ-реконструкција“ се заменува со нова табела, која гласи: 

Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

Бр. 41-6130/1 Заменик на претседателот 
18 септември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3135. 

Врз основа член 40, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2012), Владата на Република Македонија на седницата, од-
ржана на 18.9.2013 година, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр 4/13 и 69/13), во точка 1, табелите “Опис на градежни интервенции и износи  по учи-
лишта Потпрограма ТГ – Изградба “ и „Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – Реконструкција“,  се 
менуваат и гласат: 

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

 
Бр. 41-6131/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3136. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.09.2013 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛО-
КАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ВО 2013 ГОДИНА 
 
 1. Во Годишната Програма за изработка на урба-

нистички планови и државна и локална урбанистичка 
планска документација во Република Македонија во 
2013 година („Службен Весник на Република Македо-
нија“ бр. 4/2013 и 69/2013), во точката 1, во потточката 
1.1 износот „1.500.000,00“ се заменува со износот 
„950.000,00.“, во потточката 1.2 износот „2.500.000,00“ 
се заменува со износот „1.150.000,00.“,во потточката 
1.4 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот 
„250.000,00.“, во потточката 1.5 износот „4.500.000,00“ 
се заменува со износот „3.700.000,00.“. 

По потточката 1.12 се додаваат четири нови потточ-
ки 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16 кои гласат: 

„1.13 Изработка на урбанистичко планска докумен-
тација за кумулационо езеро – Брана Конско                                                                                    

      900.000,00 денари. 
1.14  Изработка на урбанистичко планска докумен-

тација за Лазарополе                        1.400.000,00 денари. 
1.15 Изработка на Детален урбанистички план за 

Блок 4 од четврт ССИ 03, во Град Скопје (северен дел од 
Касарна Илинден), општина Карпош и општина Чаир                                                                                                                

                 350.000,00 денари. 
1.16 Изработка на Детален урбанистички план за 

Урбан блок 39, Урбана единица Д „Млаки” - Гостивар, 
општина Гостивар                     800.000,00  денари.“ 

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

 
Бр. 41-6469/1 Заменик на претседателот 

18 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3137. 
Врз основа на член 7 став (9) од Законот за продаж-

ба на земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, до-
несе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-

НОСТ И НАСАДИ 
 

Член 1 
Со оваа методологија се уредува начинот на проце-

ната на вредноста на земјоделското земјиште во држав-
на сопственост и на насади. 

Член 2 
Процената на земјоделското земјиште во државна 

сопственост ќе се врши преку методот на приносна 
(доходна) вредност. 

Приносната вредност се утврдува преку производ-
ството на пченица. Приносната вредност на земјиштето 
се добива со процена на чистата годишна корист (бру-
то маржата) што се создава со производството на пче-
ница, со различни степени на интензивност. 

Бруто маржата се добива преку изготвување на ана-
литичка калкулација за различните степени на интен-
зивност. Во утврдување на бруто маржата ќе се корис-
тат четири степени на интензивност и тоа за производ-
ство на пченица при принос од:  

I. 2000 кг на хектар 
II. 3000 кг на хектар  
III. 4000 кг на хектар 
IV. 5000 кг на хектар 
Степенот на интензивност се утврдува во зависност 

од производните можности на земјиштето. 
Бруто маржата (Rn) ќе се утврдува како разлика ме-

ѓу вкупниот приход (bn) и директните трошоци (an) во 
дадена година (n).  

Rn = bn – an 
Вкупниот приход претставува збир од вредноста на 

производството на главниот производ - зрно и според-
ниот производ - слама, како и другите приходи (суб-
венции).   

Директните трошоци се однесуваат на трошоците 
за: семенски материјал, исхрана на растенијата, зашти-
та на растенијата, трошоци за механизација, работна 
сила, наводнување (доколку има можност) и други ди-
ректни трошоци. 

Директните трошоци во различните степени на ин-
тензивност се со максимална вредност од: 

I. 80% од вкупниот приход 
II. 75% од вкупниот приход 
III. 70% од вкупниот приход 
IV. 65% од вкупниот приход 
При пресметката, се применува каматна стапка од 

p=8%. 
За пресметување на приносната вредност при про-

цена на земјиштето, се применува временски неограни-
чено реализирање на чистите годишни користи, по 
следната формула: 

 
  
 
 
каде што: 
Pv = приносна вредност (проценета вредност на 

земјиштето), 
Rn = чиста годишна корист (бруто маржа), 
r = каматен фактор (r = 1 + р/100). 
 

Член 3 
Во случај кога на земјоделското земјиште предмет 

на процена има подигнато долгогодишни насади, ут-
врдувањето на нивната вредност ќе се врши согласно 
Методологијата за процена на вредноста на средствата 
во земјоделството. 

Проценетата вредност на долгогодишните насади 
се додава на вредноста на земјоделското земјиште 
пресметана согласно член 2 од оваа методологија и за-
еднички ја сочинуваат проценетата вредност. 
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Член 4 
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 41-6453/1 Претседател на Владата 

18 септември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3138. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за продаж-

ба на земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, до-
несе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА И КУМУ-
ЛАТИВНА ПОВРШИНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ ШТО Е 
ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА 

 
Член 1 

Со оваа методологија се утврдуваа максималната и 
кумулативната површина на земјоделско земјиште во 
државна сопственост што е предмет на продажба.  

 
Член 2 

Максималната површина на земјоделско земјиште 
во државна сопственост која може да се продаде на ед-
но физичко, односно на едно правно лице, вклучително 
и меѓусебно поврзани лица предвидени со Годишната 
програма за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост (во понатамошниот текст: Прог-
рамата) се утврдува како процент од вкупната површи-
на на земјоделско земјиште во државна сопственост 
предвидена во Програмата. 

 
Член 3 

Кумулативната површина на земјоделското земјиш-
те во државна сопственост која може да биде предмет 
на продажба и да се продаде на едно физичко, односно 
на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврза-
ни лица, се утврдува како процент од вкупната пов-
ршина на земјоделско земјиште во државна сопстве-
ност во Република Македонија. 

Кумулативната површина од став (1) на овој член 
се утврдува на начин што се собираат сите површини 
кои едно физичко, односно на едно правно лице, вклу-
чително и меѓусебно поврзани лица, ги имаат стекнато 
преку купување на земјоделско земјиште во државна 
сопственост во претходни години согласно Законот за 
продажба на земјоделско земјиште во државна сопстве-
ност. 

 
Член 4 

Вкупната површина на земјоделско земјиште во 
државна сопственост во Република Македонија, се ут-
врдува според податоците од Земјишниот регистар кој 
се води во Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство согласно Законот за земјоделското 
земјиште. 

Член 5 
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

     
Бр. 41-6453/2 Претседател на Владата 

18 септември  2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3139. 
Врз основа на член 39 став (3) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2013 годи-
на, донесе  

 
ОПШТ ПЛАН  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ОД ОБЛАСТ НА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И ХРАНАТА ЗА  
ЖИВОТНИ ЗА ПЕРИОД 2013-2018 ГОДИНА 
 

Предмет 
 
Со овој  план се утврдуваат видот на состојбата ка-

ко и директните и индиректните ризици по здравјето 
на луѓето предизвикани од храна и храната за животни  
кои не може да се спречат, отстранат или намалат до 
прифатливо ниво со постојаните одредби од Законот за 
безбедност на храната и Законот за ветеринарно здрав-
ство или не можат соодветно да бидат управувани 
единствено со примена на мерките за вонредни состој-
би и практичните постапки кои се неопходни за упра-
вување со криза, вклучувајќи ги и начелата на транспа-
рентност кои треба да се применат и стратегијата за ко-
муникација. 

Со планот се уредува системот на подготвеност и 
одговор на криза или вонреден настан во подрачјата на  
безбедност на храна и храна за животни во Република 
Македонија. 

Со планот се вклучени и кризите и вонредните на-
стани кои се поврзани со ветеринарно медицинските 
препарати и нуспроизводите од животинско потекло.  

 
Цели 

 
Овој план има за цел обезбедување на соодветна 

подготвеност на Агенцијата за храна и ветеринарство и 
другите релевантни органи на управи, институции и 
организации за ефективно, ефикасно и благовремено 
реагирање на криза односно појава на одреден ризик 
и/или закана со цел негово отстранување или превен-
тивно спречување. 

Основна цел на овој план е обезбедување на соод-
ветна и навремена реакција на Агенцијата за храна и 
ветеринарство при појава на ризик или закана по здрав-
јето на луѓето, животните и животната средина кои 
произлегуваат од храната, храната за животни, ветери-
нарно медицинските препарати и нуспроизводите од 
животинско потекло. 

Цел на овој план е воспоставување на организацио-
на структура на механизми и обезбедување на ресурси 
за подготвеност и ефективен одговор на кризи и во-
нредни настани на територијата на Република Македо-
нија, кој ќе биде интегриран со одговорите на нацио-
нално, а по потреба и на меѓународно или локално ни-
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во, преку обезбедување на координација меѓу органите 
на управата, институциите, организациите и сите субје-
кти кои се инволвирани или кои имаат надлежност да 
делуваат во наведените ситуации. 

 
Дефиниции 

 
Одделни изрази употребени во овој план го имаат 

следното  значење: 
1) „Криза во областа на храната и храната за животни” 

се сите ситуации, случајни или намерно предизвикани, 
кои вклучуваат директни или индиректни ризици по 
здравјето на луѓето што произлегуваат од храната и хра-
ната за животни  во производство, увоз, извоз и дистрибу-
ција, односно состојби што може да имаат влијание врз 
поединците, организациите или земјата на потенцијално 
негативен и/или деструктивен начин во форма на серио-
зен и неконтролиран ризик по јавното здравје кој бара ур-
гентна активност за негово одстранување.   

2) „Вонредни настани во областа на храната и хра-
ната за животни” се одредени ситуации кои претставу-
ваат закана или ризик по здравјето на луѓето и/или жи-
вотните и/или животната средина, кои по своите кара-
ктеристики не влегуваат во дефиницијата на криза, но 
кои не можат да се елиминираат или ставаат под кон-
трола со редовните активности на официјалните вете-
ринари и инспекторите за храна, и кои условуваат брз 
и координиран редослед на активности од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство.  

3) „Други ситуации и настани” се одредени ситуа-
ции кои имаат значење од аспект на закана или ризик 
по здравјето на луѓето и/или животните и/или животна-
та средина, кои по своите карактеристики не влегуваат 
во дефиницијата на криза и/или вонреден настан , кои 
во одредени случаи може да се елиминираат или става-
ат под контрола со редовните активности на официјал-
ните ветеринари и инспекторите за храна, но со приме-
на на наведените структури и механизми се обезбедува 
поефективен и  поефикасен одговор, а тоа е потврдено  
односно одобрено од Директорот на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство. 

 
Надлежни органи на управа, институции  

и организации  
Агенција за храна и ветеринарство 

 
Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежен ор-

ган на државна управа за воспоставување и управување 
со системот на подготвеност и одговор на криза или 
вонреден настан во подрачјата на  безбедност на храна 
и храна за животни во Република Македонија. 

 
Други  органи на управа, институции  

и организации 
 

Во подготвеноста и одговорот на ризици и закани учес-
тво земаат, во зависност од ситуацијата и следниве органи 
на управа, институции, организации и други тела и тоа:  

1 Центарот за управување со кризи (ЦУК);  
2 Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС);  
3 Министерството за здравство (МЗ);  
4 Министерството за внатрешни работи (МВР);  
5 Министерството за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП);  
6 Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ);  
7 Министерство за финансии (МФ)-¬Царинска 

Управа на Република Мaкедонија (ЦУРМ);  
8 Министерството за економија (МЕ);  

9 Национален координативен центар за гранично 
управување (НКЦГУ);  

10 Институт за јавно здравје на Република Македо-
нија (ИЈЗ);  

11 Единици на локална самоуправа, и  
12 Јавни претпријатија, установи и служби.  
 
како дел од воспоставениот систем за заштита и 

спасување и за управување со кризи во Република Ма-
кедонија.  

Во случај на прогласување на кризна состојба на те-
риторијата на Република Македонија, која е последица 
од ризик и закана во сегментот на безбедност на храна 
и храна за животни во обем на надлежностите кои се 
уредени со Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 29/05 и 36/11), 
на предлог на Агенцијата за храна и ветеринарство во 
рамки на системот за управување со кризи се активира-
ат Групата на процена и Управувачкиот комитет сог-
ласно Законот за управување со кризи заради предлага-
ње на одлуки и обезбедување на постојани консулта-
ции, координација, навремена реакција, ефикасност и 
соодветно искористување на расположливите ресурси, 
како и обезбедување навремена, квалитетна и реална 
процена на загрозеноста на безбедноста на Република 
Македонија од ризици и опасности.  

Според Законот за безбедност на храната,  кога 
Агенцијата  ќе утврди состојба која вклучува сериозен 
директен или индиректен ризик  по здравјето на луѓето 
кој потекнува од храна или храна за животни, кој не 
може да се спречи, намали или отстрани на прифатли-
во ниво со постојаните мерки или не може да се упра-
вува единствено со примена на мерките за вонредни 
состојби, веднаш ја известува Владата на Република 
Македонија и доставува предлог за утврдување на 
кризна состојба до Управувачкиот комитет по што се 
постапува согласно со одредбите од Законот за управу-
вање со кризи. 

 
Организациона структура 

 
1. Организациона структура 
За целите на овој план, Агенцијата за храна и вете-

ринарство формира соодветна организациона структу-
ра која се состои од: 

- Оперативен центар во функција на Национален 
оперативен центар за управување со  кризи од област 
на безбедност на храната и храната за животни 

- Централна оперативна група (Кризна единица) ко-
ја е претставена преку теренски единици на Национал-
ниот оперативен центар 

- Официјалните ветеринари и Инспекторите за хра-
на во Организационите единици и Гранични инспекци-
ски места,  

- Работна група на експерти  
- Лаборатории, ветеринарно-здравствени установи 

и здравствени организации односно други институции 
кои вршат одредени услуги со јавни овластување, а кои 
се вклучени во организационата структура на планот за 
управување со кризи.  
 

2. Опис  на организационата структура  
за спроведување на овој план 

2.1. Директорот на Агенцијата за храна  
и ветеринарство 

 
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

е  одговорен  за готовноста и спроведување на Општи-
от план за кризи и  Оперативниот план за итни мерки. 
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ре-
довно поднесува извештаи на Владата на Република 
Македонија и  на Управувачкиот комитет. 
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2.2. Оперативен Центар 
 
Оперативниот Центар за управување со кризи од 

област на безбедност на храната и храната за животни 
е највисоко  институционално – стручно тело кое ја да-
ва потребната професионално институционална поддр-
шка на Директорот  на Агенцијата за храна и ветери-
нарство за спроведување на овој план.  

Составот на Оперативниот центар ги содржи сите 
релевантни Раководители на Сектори од Агенцијата за 
храна и ветеринарство односно претставници на над-
лежните органи на управи, институции и организации 
релевантни за Планот за управување со кризи во завис-
ност од карактеристиките на ситуацијата (криза и/или 
вонреден настан). Составот на Оперативниот центар 
тековно се ревидира и формално одобрува од страна на 
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. За 
секоја позиција во  Оперативниот центар се одредува и 
негова замена и тоа: 

- Раководител на Сектор за професионална поддр-
шка (Ризик анализа).  

- Раководител на Сектор за храна од неживотинско 
потекло. 

- Раководител на Сектор за ветеринарно јавно 
здравство.  

- Раководител на Сектор за здравствена заштита на 
животните. 

- Раководител на Сектор за гранична инспекција.  
- Претставник од Министерството за здравство. 
- Претставник од Министерство за внатрешни работи. 
- Претставник од Дирекција за заштита и спасување. 
- Претставник од Центарот за управување со кризи. 
- Претставник од Државен инспекторат за земјо-

делство. 
- Претставник на Експертската работна група. 
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

го одредува составот за Оперативниот центар за одре-
дена ситуација (криза и/или вонреден  настан) во завис-
ност од карактеристиките на ситуацијата, во  моментот 
кога се дава потврда за активирање на овој план.  

Оперативен центар за кризи на ниво на територија-
та на Република Македонија  постапува според совето-
давниот и координативниот капацитет, во соработка со  
Експертската група и е во врска со надлежната Нацио-
нална референтна лабораторија.   

Во состав на Оперативниот центар и под негово ди-
ректно раководење е Централната оперативна група 
(државни инспектори: инспектори за храна и официјал-
ни ветеринари). 

Централната оперативна група делува на целата те-
риторијата на Република Македонија и е составена од 
државни инспектори со соодветен професионален про-
фил за одреден тип на криза или вонреден настан и со 
посебни надлежности односно овластувања од Дире-
кторот на Агенцијата за храна и ветеринарство за спро-
ведување на одредени активности и мерки.   

 
Постапување во случај на криза и канали за  

постапките на размена на информации помеѓу  
релевантните засегнати страни 

 
1. Потврда на итна состојба и вонреден настан  

– ситуација 
 
 По добиената нотификација на итна состојба криза 

и/или вонреден настан – ситуација и потврда на итната 
ситуација криза / вонреден настан – ситуација од Опера-
тивниот центар - Дежурната служба Директорот на Аген-
цијата за храна и ветеринарство веднаш се информира. 

Доколку Директорот е отсутен одлука донесува не-
говиот заменик.  

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 
дава официјална потврда дека е настаната ситуацијата 
со криза или друг вонреден настан. 

Директорот ја делегира оперативна надлежност за 
преземање на итни мерки и активности, и ги  става на 
располагање неопходните ресурси.  

Итните мерки и активности вклучуваат, но не се 
ограничени на: 

1) Мобилизација и ставање во оперативна функција 
на персоналот на Агенцијата за храна и ветеринарство 
и по потреба други лица и институции; 

2) Мобилизација и ставање во оперативна функција 
и тековно искористување на материјални и финансиски 
ресурси; 

3) Наредување на посебни задачи на персоналот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, другите мобили-
зирани лица и институции (лаборатории); 

4) Соодветна координација меѓу Агенцијата за хра-
на и ветеринарство и другите органи на управа, инсти-
туции и организации (Министерство за внатрешни ра-
боти, Единици за цивилна заштита, Армијата на Репуб-
лика Македонија, јавно здравство и/или прашања од 
животна средина итн.), 

5) Воспоставување на зони на делување и зони под 
надзор и одредување на соодветни заштитни мерки 
применливи во нив; 

6) Одредување и примена на соодветни мерки за 
елиминирање, редуцирање и превенирање на наведена-
та закана или ризик односно опасност; и 

7) Други мерки и активности во зависност од кара-
ктеристиките на ситуацијата. 

Мерките и активностите кои се преземаат со дета-
лен опис на истите (кој, кога, каде, како, со  што и зо-
што) се дадени во Листата на мерки и активности и 
Процедурата за начинот на одредување и преземање од 
Оперативниот план за итни мерки од областа на без-
бедноста на храната и храната за животни  и истите  те-
ковно се ревидираат и надополнуваат од Оперативниот 
центар и формално се одобруваат од Директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

Ако е побарано од Агенцијата за храна и ветери-
нарство, Директорот на Агенцијата се координира со 
други министерства и тела на Владата на Република 
Македонија и ќе побара помош од истите, кои исто та-
ка, во склоп на своите надлежности, се вклучени во 
одредени случаи на присилното извршување на мерки-
те за контрола на болести и/или заштитата и ублажува-
њето на кризи (Министерство за внатрешни работи, 
Министерство за здравство, Министерство за животна 
средина и просторно планирање). 

Кога ситуацијата поставува сериозни ризици по 
здравјето на животните, јавното здравје или по живот-
ната средина, или кога расположливите ресурси не се 
доволни, Директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство ја информира Владата на Република Македо-
нија како и Центарот за управување со кризи  согласно 
Законот за управување со кризи и Уредбата за видот на 
податоците и информациите и за начинот и постапките 
на нивно донесување до Центарот. 

 
2. Ланец на наредби и проток на информации 
 
Крајната одговорност за активирање и спроведува-

ње на активностите од Општиот план  за управување 
со кризи, ја има Директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство.  
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Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

има целосна административна и техничка одговорност 

за готовност и управување со кризни ситуации.  

Одговорност на Директорот на Агенцијата за храна 

и ветеринарство е да осигура дека Агенцијата е подго-

твена во секој момент, во однос на организација, ресур-

си и нивото на обука,  да се справи брзо и ефикасно со 

кризната ситуација.  

 

3. Шема за пренос на структурирани и документи-

рани информации и ланец на наредби 

3.1 Принцип и постапка на донесување на одлуки 

 

Во случај на појава на ситуација која е предмет на 

Планот за управување со кризи, одлуките треба да се 

донесат веднаш односно во најкраток можен рок врз 

основа на валидни и верификувани информации преку 

соодветно воспоставен систем за собирање и обработка 

на најнови, исцрпни и сигурни информации кои се на 

располагање, а потоа на концизен и брз начин да се 

спроведат на терен.  

 

3.2  Постапка за пренос на одлуки и инструкции  

 

Агенцијата за храна и ветеринарство воспоставува 

систем на доверливост и одговорност за брзо и ефикас-

но донесување на одлуките, со Процедура за пренос на 

инструкции и одлуки од Агенцијата за храна и ветери-

нарство (Оперативниот центар) до оперативните служ-

би кои ги спроведуваат акциите или на терен или во ла-

бораторијата, како и Процедура за добивање на поврат-

ни информации во Оперативниот центар.  

Воспоставена шема за пренос на структурирани и 

документирани информации и постоењето на краток и 

јасен ланец на наредби се есенцијални за имплемента-

ција на Планот и координација на акциите кои произ-

легуваат од нив.  

Во протокот на информации, во зависност од по-

себните околности, вклучени се  неколку тела и орга-

низации кои ги следат каналите на комуникација. До-

кументацијата доставена во прилог на информацијата, 

е организирана врз основа на форми направени за таа 

намена. Ланецот на наредби, организиран е така што 

секој е целосно свесен  и обучен за неговите/нејзините 

задачи, обезбедувајќи соодветен одговор во итни ситу-

ации во најкраток можен рок односно најмногу еден 

час.  

 

4.  Средства за спроведување на планот - ресурси 

 

Агенцијата за храна и ветеринарство на годишно 

ниво донесува План за расположливост на ресурси за 

подготвеноста и капацитетот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство да се справи со кризи и вонредни наста-

ни во однос на:  

- законските надлежности,  

- хумани и материјални ресурси, и 

- административни и технички процедури. 

Планот за ресурси е предмет на континуирана имп-

лементација и е во сила не само за време туку и во 

отсуство на криза и вонредна ситуација и е предмет на 

редовна ревизија и надополнување.      

Агенцијата за храна и ветеринарство обезбедува 

персоналот редовно да се обучува за постапките за 

управување со кризи.  

Програмата за обука ја одредува Директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство. 
Од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство 

се обезбедуваат како  за Оперативниот центар така и за 
локалните центри сите потребни средства, вклучувајќи 
персонал, објекти и опрема, за спроведување на овој  

план, заради осигурување на ефикасна и навремена 
имплементација на мерките и активностите утврдени 
со овој план.  
 

Влегување во сила 
 
Овој план влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 
 

Бр. 41-6134/1 Заменик на претседателот 
18 септември 2013 година на Владата на Република 

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

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3140. 

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за вработу-

вањето и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 

25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 

102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12 и 114/12 ), ми-

нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот  за формата, содржината и начинот 

на водење на регистрите („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 148/12 и 129/13).  

Пријавата за воведување во регистар, се заменува 

со нова Пријава, која е дадена во прилог и е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македониjа”.  

 

Бр. 08-6613/3 Министер за труд 

23 септември 2013 година и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

3141. 
Врз основа на член 35 став 8 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11 и 
23/13), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА, КАТЕГОРИЗА-
ЦИЈА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за валоризација, категоризација и 

ревалоризација на културното наследство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.111/05), во член 3 
во ставот 3 по зборовите: „се однесуваат на“ се додава-
ат зборовите: „вредностите и“. 

По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои 
гласат: 

„8. Вкоренетоста, изразена како втемеленост во 
културните и социјалните традиции на заедницата и 
препознаено од заедницата и поединците како дел од 
нивното културно наследство; 

9. Припадноста, изразена преку учеството во граде-
ње на чувството на идентитет и континуитет на заедни-
цата и на поединецот што се темели на пренесување на 
искуствата и на заедничкото паметење“. 

Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„Критериуми што се однесуваат на функциите и 

значењето на добрата се сметаат особено: 
1. културните функции и културното значење ; 
2. историските функции и историското значење; 
3. уметничките функции и уметничкото значење; 
4. научните функции и научното значење; 
5. воспитно-образовните функции и воспитно-обра-

зовното значење; 
6. стопанските функции и стопанското значење , 
7. техничките функции и техничкото значење, 
8. социјално – комуникативните функции и соци-

јално-комуникативното значење. 
Критериуми за валоризација на нематеријалните 

добра, покрај критериумите наведени во ставовите 3 и 
4 на овој член, се однесуваат и на: 

1. Способност на поединци и групи, носители на 
нематеријалните добра, да го развиваат своето знаење 
и вештини и да го пренесуваат на други; 

2. Усогласеност на предлогот за прогласување на 
културно наследство со потребата за взаемно почиту-
вање меѓу заедниците и одржливиот развој на општес-
твото.“ 

 
Член 2 

Во член 7 во ставовите 1 и 2 по зборовите: „Крите-
риуми за“ се додаваат зборовите: „недвижно и движ-
но“. 

Во ставот 3 по зборот „значајно“ се додаваат зборо-
вите: „недвижно и движно“. 

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои 
гласат: 

„Критериуми за духовно културно наследство од 
исклучително значење се: 

1. Исклучително сведоштво за човековиот креати-
вен гениј; 

2. Неповторливост, изразена како реткост и единс-
твеност во рамките на целокупното духовно културно 
наследство; 

3. Висок степен на автентична зачуваност.  
Критериуми за духовно културно наследство од го-

лемо значење се: 

1. Автентично сведоштво за културните и социјал-
ните народни традиции; 

2. Карактеристичност, изразена како препознатлива 
издвоеност во рамките на соодветниот вид на духовно 
културно наследство; 

3. Висок степен на автентична зачуваност. 
Критериуми за значајно духовно културно наследс-

тво се: 
1. Повторливост, изразена како застапеност во по-

голем број, а со тоа и како причина за исклучување на 
односното добро од повисоката поткатегорија; 

2. Низок степен на автентична зачуваност“. 
 

Член 3 
Во член 8 став 3 во точката 2 по зборот „категори-

ја“ се става точка, а зборовите: „и промени од друг 
вид“ се бришат. 

По  точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. Во случаите кога ревалоризацијата вклучува 

промени од друг вид (граници, својства, функција, 
сопственост, носители и начин на изведување).“ 

 
Член 4 

Во член 17 по точката 10 се додаваат две нови точ-
ки 11 и 12, кои гласат: 

„11. Утврдување на потребата од експропријација 
или друг вид надомест кога станува збор за приватна 
сопственост во рамките на споменичката целина или 
културен предел, за кои се предлага категорија на кул-
турно наследство од особено значење; 

12. Дефинирање и ревидирање на мерките за негу-
вање и правилна употреба на духовните добра“. 

Точките 11 и 12 стануваат точки 13 и 14. 
 

Член 5 
Во член 18 во ставот 1 зборовите: „во смисла на 

член 17 точка 1 на овој правилник“ се бришат.  
Во став 2 точка 1 во алинејата 1 по зборот „аеро-

снимка“ запирката и зборовите: „најмалку една“ се за-
менуваат со зборовите „или панорамски снимки“. 

Алинејата 2 се брише. 
Алинеите 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат: 
„-снимки на визури, силуети, доминанти и урбан 

или рурален пејсаж, за и во границите на доброто и во 
границите на секоја контактна зона; 

- снимки на фасади и друг екстериер со детали на 
карактеристични содржини во границите на доброто и 
во границите на секоја контактна зона; 

- снимки на ентериер со детали на карактеристични 
содржини; 

- снимки на недвижностите по намена“. 
Во точка 2 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- картографски приказ на географската позиција и 

пристапот до односното добро, како и на топографски 
карти за односниот регион, област или општина, во 
размер 1:50.000 или 1:100.000 (за резервираните архео-
лошки зони и културен предел).“ 

Во алинејата 2 броевите: „1:5000“ се заменуваат со 
броевите „1:1000“. 

Алинејата 5 се менува и гласи: 
„ – архитектонски снимки на основи, фасади, пре-

сек и карактеристични детали, во размер 1:10 до 
1:100“. 

Точката 4 се брише. 
Во став 3 точка 1  алинеја 2 зборовите: „секој пред-

мет односно составен дел“ се заменуваат со зборовите: 
„карактеристични примероци“. 

 
Член 6 

Во член 22 ставовите 6, 7 и 8 се менуваат и гласат: 
„Режимот на заштита од прв степен за недвижно и 

движно културно наследство подразбира: 
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- зачувување и заштита на целовитоста на истори-
ската структура, формата, изгледот и другите вредну-
вани содржини од ентериерот и екстериерот на зашти-
теното недвижно добро, односно слоевитоста на движ-
ното добро, преку преземање на следните заштитни 
мерки: конзервација, реставрација, санација, превенти-
ва, како и анастилоза и рекомпозиција во исклучителни 
случаи; 

- усогласување на функцијата/намената за опстанок 
и одржлив развој на културното добро според строго 
одредени мерки на заштита. 

Режимот на заштита од втор степен за недвижно и 
движно културно наследство подразбира зачувување 
на автентичноста на заштитеното добро со можности 
за негов развој со/или преку: 

-  адаптација на ентериерот, конзервација и реста-
врација на доброто, 

- парцијални реконструктивни зафати, ревитализа-
ција и уредување на просторот на заштитеното добро и 
неговата непосредна околина, по исклучок доградба и 
надградба на добрата, со цел да се овозможи нивен од-
држлив равој, без деградирање на утврдените вредно-
сти и културно – историското значење на доброто и до-
колку истото е во согласност со мерките за  заштита на 
предметното добро,  

- архитектонско и/или партерно обликување на 
празните простори и  локации под посебни услови, 

- интервенции на делови од збирки или предмет во 
функција на што подобра презентација, како и пренесу-
вање на постојниот запис на нов носач доколку за тоа 
се обезбедува потрајна заштита (за аудиовизуелните и 
фонотечните добра). 

Режимот на заштита од трет степен за недвижно 
културно наследство од трет степен подразбира: 

- контрола на габаритите и висините на објектите 
во оние простори на контактната зона каде што се 
утврдува дека со несоодветни интервенции од наведе-
ниот вид би се нарушиле визурите на заштитеното до-
бро и би се попречила достапноста на доброто; 

- контрола на уличната мрежа и друга урбана ин-
фраструктура на оние простори на кои со несоодветно 
планирање од наведениот вид би се попречило соод-
ветното функционирање на заштитеното добро.“ 

  
Член 7 

По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи: 
 

„Член 22 – а 
Мерките од член 17 точка 12 од овој правилник се 

однесуваат на духовните добра, а се определени како: 
1. Осигурување достапност на добрата на јавноста; 
2. Поттикнување на пренесување и негување на до-

брата во изворните и други средини; 
3. Обезбедување одржливост на добрата преку 

идентификување, документирање, научно истражува-
ње, зачувување, заштита, поттикнување, пренесување 
на традицијата на наследниците по пат на формално и 
неформално образование и ревитализација на напуште-
ните сегменти на доброто; 

4. Изработка на научни, технички или уметнички 
студии, како и истражувачки методологии за ефектив-
на заштита на духовното културно наследство, особено 
наследството на кое му се заканува опасност од исчез-
нување; 

5. Продолжување со истражувањата на добрата со 
соодветни документирања во сите видови и начини на 
современото бележење, како и стручно и научно вред-
нување; 

6. Поттикнување на учество на заедницата и група-
та коишто го практикуваат доброто во идентификува-
ње, дефинирање, изведување и пренесување на добро-
то; 

7. Популаризирање и промовирање на доброто со 
одржување на изложби, стручни собири, фолклорни 
смотри, фестивали, концерти, како и преку електрон-
ските медиуми, аудио и видео записи и др.; и 

8. Едуцирање на кадар за пренесување на знаењето 
и вештините по пат на работилници, семинари, фор-
малното и неформалното образование. 

 
 

Член 8 
Во член 23 во ставот 1 бројот „11„ се заменува со 

бројот „13“. 
Во ставот 4 зборот „пет“ се заменува со зборот 

„три“. 
 

Член 9 
Во член 24 во ставот 1 бројот „12“ се заменува со 

бројот „14“. 
 

Член 10 
Во член 26 ставот 7 се менува и гласи: 
„Поглавјето за идентификација кај елаборатот за 

валоризација на нематеријалното добро од член 23 став 
2 точка 9 од овој правилник, ги содржи следните пода-
тоци: 

1. Податоците од став 1 точка 1, 2, 3 и 5 на овој 
член; 

2. Историски податоци (за потеклото, начинот на 
изведувањето, промените и слично); 

3. Носители на зачуваните живи облици на добро-
то.“ 

 
Член 11 

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

 
Бр.53-10991/1  

16 септември 2013 година Министер за култура, 
Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3142. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македо-
нија на редовната 163-та седница одржана на ден 
19.9.2013 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА 
 
За судии поротници на Основен суд Струга се из-

брани:  
1. Благовесна Трајкоска, 
2. Бранко Ангелкоски, 
3. Сабит Ќура, 
4. Султана Петанова, 
5. Ранко Куциноски, 
6. Олга Петреска, 
7. Весна Балулоска, 
8. Авдулазис Даути, 
9. Ивана Вранишкоска, 
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10. Али Ајдиноски, 
11. Лилјана Ашталкоска, 
12. Урим Бектеши, 
13. Маир Зиба, 
14. Перијан Спахо, 
15. Урим Дани, 
16. Нуи Положани, 
17. Скендер Таири, 
18. Мимоза Нестороска. 
      
Оваа одлука влегува во сила на 19.9.2013 година.         
 
Бр.07-1614/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3143. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.9.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ведат Вели, судија на Апелациониот суд Скопје, со на-
вршување на 64 години на 12.9.2013 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 19.9.2013 година.  

 
Бр.07-1690/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3144. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 19.9.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ангел Стојанов судија на Апелациониот суд Штип, со 
навршување на 64 години на 16.9.2013 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 19.9.2013 година.  

 
Бр.07-1691/13 Судски совет 

19 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

3145. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-
јавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Основен суд Скопје 2 

Скопје 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ бб, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-
не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 
совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

Бр.07-1684/1 Судски совет 
19 септември 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 
                                                                          

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3146. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 57/2010, 135/2011 и 
13/2013) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 12/2009, 67/2010 и 24/2011), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 5.9.2013 година го утврди 
официјалниот пречистен текст на Правилникот за кри-
териумот за рангирање на субдепозитарна банка на ин-
вестициски фонд. Официјалниот пречистен текст на 
Правилникот за критериумот за рангирање на субдепо-
зитарна банка на инвестициски фонд ги опфаќа Пра-
вилникот за критериумот за рангирање на субдепози-
тарна банка на инвестициски фонд („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 27/2010), Правилникот 
за измени и дополнување на Правилникот за критериу-
мот за рангирање на субдепозитарна банка на инвести-
циски фонд („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 147/2011) и Правилникот за измени и допол-
нување на Правилникот за критериумот за рангирање 
на субдепозитарна банка на инвестициски фонд 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
101/2013). 

 
Бр. 03-1570/1 Комисија за хартии од вредност 

5 септември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА  

СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА  
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 

 
(ОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
Член 1 

Со Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (во пона-
тамошниот текст: Правилник) се определува долгороч-
ниот кредитен рејтинг препорачлив за инвестирање 
според реномирани меѓународни кредитни рејтинг 
агенции како критериум за рангирање на субдепозитар-
на банка на инвестициски фонд. 

 
Член 2 

Рејтингот на субдепозитарната банка која врши чу-
вање на средствата на инвестициски фонд кој вложува 
средства надвор од Република Македонија согласно со 
Законот за инвестициски фондови и согласно со Стату-
тот на инвестицискиот фонд треба да биде издаден нај-
малку од една од следниве реномирани меѓународни 
кредитни рејтинг агенции:  

а) Standard & Poor′s 
б) Moody′s 
в) Fitch. 

 
Член 3 

се менува со Член 1 (147/2011) , (101/2013) 
 
(1) Рејтингот на субдепозитарната банка од член 2 

на овој правилник треба да биде најмалку БББ- според 
кредитните рејтинг агенции Standard & Poor′s, Moody′s, 
или Fitch или еквивалентната ознака, врз основа на по-
себните правила и дефиниции кои ги користат кредит-
ните рејтинг агенции од член 2 на овој правилник. 

(2)  Доколку субдепозитaрнaта банка не го одржува 
рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции 
од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 
180 дена избира нова субдепозитрана банка. 

 
Член 4 

се менува со член 2 (147/2011) 
 
Специјализирана депозитарна институција која вр-

ши чување на средствата на инвестициски фонд кој 
вложува средства надвор од Република Македонија 
согласно со Законот за инвестициски фондови и сог-
ласно со Статутот на инвестицискиот фонд може да би-
де Euroclear , Clearstream или депозитарна институција 
со кредитен рејтинг најмалку БББ-или еквивалентната 
ознака според кредитните рејтинг агенции од член 2. 

 
Член 5 

Депозитарната банка доставува известување до Ко-
мисијата за хартии од вредност за изборот на субдепо-
зитарната банка со прилог извадок од веб страната на 
меѓународната кредитна рејтинг агенција или инфор-
мативните сервиси за рејтингот на субдепозитарната 
банка при склучување на договорот со субдепозитарна-
та банка како и за секоја промена на рејтингот. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Член 7 

Депозитарните банки кои до денот на влегување во 
сила на овој правилник имаат извршено избор на суб-
депозитрани банки должни се да извршат избор на суб-
депозитарни банки согласно овој правилник во рок од 
еден месец од неговото влегување во сила.  

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3147. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ 

ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на осигурува-
ње - пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија” бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
202/2011 („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр.130/2011 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
60/2012), Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 64/2012) и Одлука 
на Уставен суд бр.129/2011 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 23/2013), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе  

 
Т А Р И Ф Н И K 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТА-
РИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ 
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  

ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА 
 

Член 1 
(1)  Во Тарифникот за содржината и висината на на-

доместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата 
за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
147/09, 149/09, 154/09 и 20/2012 година), во членот 3, 
во Табелата во тарифен број 1.1, во колоната „Износ на 
надоместок во денари“ зборовите: ”0,8% од вкупната 
бруто премија за осигурување во претходната година” 
се заменуваат со зборовите: „0,8% од вкупната бруто 
премија за осигурување и/или реосигурување во прет-
ходната година “.  

(2) По тарифен број 1.14, во колоната „Тарифен 
број“ се додава нов тарифен број „1.15“, во истиот та-
рифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се 
додаваат зборовите: „Издавање согласност за друштво 
за ревизија“ и во колоната „Износ на надоместок во де-
нари“ се додаваат зборовите: „без надоместок“.  

(3) Тарифните броеви 1.15 и 1.16 стануваат тариф-
ни броеви 1.16  и 1.17. 

(4) Во тарифниот број 1.15 кој станал тарифен број 
1.16  во колоната „Износ на надоместок во денари“ 
бројот “10.000,00” се заменува со зборовите: “без надо-
месток”.  

(5) Во тарифниот број 4.2 во колоната „Износ на на-
доместок во денари“ бројот “ 3.000,00” се заменува со 
бројот „ 6.000,00“.  

 
Член 2 

Во членот 3-а ставот (2) се брише.  
 

Член 3 
Во членот 4 во ставот (3), алинеја 1 се менува и гласи: 
„-кај друштвата за осигурување, вкупната бруто по-

лисирана премија за осигурување и/или реосигурување 
искажана во последните објавени ревидирани финанси-
ски извештаи на друштвата (износ прикажан на пози-
ција 202 и износ прикажан на позиција 204 од Билан-
сот на успех); и” 

  
Член 4 

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

 
Бр. 02-978/3 Претседател 

20 септември 2013 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

3148. 
Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за по-

лагање на приемен испит во Академијата за судии и 
јавни обвинители („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.60/2012), Комисијата за приемен испит, 
на седницата одржана на 23.9.2013 година, ја донесе 
следната  

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Квалификацискиот тест за прием на слушатели на 
почетна обука во Академијата за  судии и јавни обви-
нители за 2013/2015 година,  ќе се одржи на 30 септем-
ври 2013 година во Академијата за судии и јавни обви-
нители, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 
Член 2 

Одлуката да се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, на огласната табла, на веб стра-
ницата на Академијата и во најмалку два дневни весни-
ци од кои во еден од весниците што се издаваат на ма-
кедонски јазик  и во еден од весниците што се издават 
на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од  
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот.  

 
 Комисија за приемен испит 

23 септември 2013 година Претседател, 
Скопје Стојанче Рибарев, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3149. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/11 и 79/2013), 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, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од За-
конот за данокот на додадена вредност („Службен вес-
ник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 
133/2009), Законот за животната средина („Службен 
весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на 
утврдување, пресметување и уплатување на надоместо-
кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 
и 52/11),  Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.9.2013 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 40,770 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 42,148 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 44,383 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 44,001 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 34,489 

  
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 79,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 81,00 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 71,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 60,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 42,220 

 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 одлу-
ка. 

 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. 
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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 21,933 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,826 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,180 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 
  
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 донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.9.2013 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02 – 1600/1  

23 септември 2013 година Заменик претседател, 
Скопје Светлана Јаневска, с.р. 
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 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

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

