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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3385. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маси--------------------------------------- 28 

- Фудбалски топки------------------------------------- 145 

- Кошаркарски топки---------------------------------- 165 

- Ракометарски топки---------------------------------- 161 

- Одбојкарски топки----------------------------------- 445 

- Дигитални фото апарати------------------------------- 9 

- Дигитална камера-------------------------------------- 19 

- Шаховски табли-------------------------------------- 200 

- Бекгејмон дрвени табли----------------------------- 280 

- Домино сетови---------------------------------------- 280 

- "Guess who adult" игри------------------------------ 123 

- Мини системи DVD----------------------------------- 20 

- ЛЦД Проектор - LCD Projector ЅС 500------------ 20 

- Платно за проектор Screen Tripod 86-------------- 20 

- Торбица за проектор Samsonite--------------------- 20 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерство за 

образование и наука. 

 

Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со министерот за образование и наука со 

кој ќе се уредат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6474/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3386. 

Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 

105/2009, 48/2010, 53/2011 и 113/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

1.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ЏЕ-

ПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ  

НА ОДРЕДЕН ВИД НА СТОКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одредува Граничниот премин Џе-

пиште-Требиште за внесување и изнесување на стока 

(градежни машини, опрема и градежен материјал-

асфалт со тешки товарни возила), исклучиво наменета 

за реконструкција на патниот правец Општина Тре-

биште-граничен премин Џепиште-Требиште на терито-

ријата на Република Албанија за периодот додека трае 

реконструкцијата, а најдоцна до 31 декември 2013 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 41-6602/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3387. 

Врз основа на член 15 став (2) 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 8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува: 

- Градежна парцела 7.2, составена од дел од КП 

број 17595/1, КО Битола, со површина од 7456м2, 

евидентирана во Имотен лист број 26860; 
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- Градежна парцела 4.19, составена од дел од КП 

број 17595/1, КО Битола, со површина од 2671м2, 

евидентирана во Имотен лист број 26860.  

Врз основа на согласноста број 02-8883/3, од 

8.10.2013 година, на Министерството за транспорт и 

врски со која се откажала од потребата за изградба на 

градби од јавен интерес утврдени со закон. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Битола сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија за општина Битола број 51-5137/1 од 

28.09.2011 година, објавена во „Службен весник на 

Република Македонија“ број 140/11. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6656/1 Претседател на Владата 

8 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3388. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

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

83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-

ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ –  

СКОПЈЕ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутар-

ната одлука за изменување на Статутот на Јавното 

претпријатие за железничка инфраструктура Маке-

донски железници – Скопје, број 1456/1 - 1 од 

2.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на 

ова Јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

2.10.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-6717/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3389. 

Врз основа на член 61 ставови (1) и (2) од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013 ), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТ-

СКИ ОБЈЕКТ - НОВА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ПРИ-

РОДЕН ГАС НА ДЕЛНИЦА КЛЕЧОВЦЕ-КАВАДАРЦИ  

СО КРАК ЗА ТЕЦ НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Акционерското друштвото за 

вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна соп-

ственост, со седиште на Максим Горки бр. 11/1-3, 

Скопје, со матичен бр. 6664903 и даночен бр. 

4032010511708 му се дава овластување за изградба 

на енергетскиот објект - нова мрежа за пренос на 

природен гас на делница Клечовце-Кавадарци со 

крак за ТЕЦ Неготино. 

 

Член 2 

Енергетскиот објект - нова мрежа за пренос на при-

роден гас на делница Клечовце-Кавадарци со крак за 

ТЕЦ Неготино (во понатамошниот текст: енергетски 

објект) ќе биде наменет за пренос на природен гас до 

потрошувачите со следните димензии и технички ка-

рактеристики: 

 

Делница Клечовце-Кавадарци: 

Дијаметар: 0508mm(DN500); 

Должина: L=100km; 

Технички капацитет: Q= 158.500Nm3/h; 

 

Крак за ТЕЦ Неготино: 

Дијаметар: 0406mm(DN400)  

Должина: L=5km 

Технички капацитет: Q= 51.500Nm3/h; 



15 октомври 2013  Бр. 141 - Стр. 5 

 
 

Номинален, максимален и минимален притисок на 

гасоводот:  

Номинален притисок: p=40bari;  

Максимален притисок: pmax=54bari;  

Минимален притисок: pmin=25bari; 

 

Придружни елементи на гасоводот: 

Блок станици со номинален дијаметар DN80, 

DN100, DN150, 

DN200, DN400, DN500 и DN700: ком11; 

Приемна чистачка станица: ком1; 

Телеметриски систем за следење; 

ГМРС Штип: Q= 19.000Nm3/h и 

ГМРС ТЕЦ Неготино: Q= 51.500Nm3/h. 

 

За локалитетот на кој треба да се гради енергет-

скиот објект е изработен Проект за инфраструктура 

со техн.бр.46-21/22 согласно Решението за планирање 

на просторот бр.15-9821/4 од 26.12.2011 година, и ис-

тиот е заверен од страна на Министерството за тран-

спорт и врски на ден 29.05.2012 година под бр.02-

9924/2. 

Трасата на оваа делница од гасоводниот систем на 

РМ започнува во реонот на Клечовце, како приклучок 

на постоечкиот гасовод Крива Паланка - Скопје, про-

должува кон југ до реонот на Неготино, од каде оди на 

запад до блок станица Кавадарци 1 и на југ кон ТЕЦ 

Неготино. 

Оваа делница од магистралниот гасоводен систем 

на Република Македонија од својот почеток кај село 

Клечовце се движи на југ кон гратчето Свети Николе, 

кое што во широк лак го заобиколува од неговата ис-

точна страна, и во чија што близина е предвидено 

приклучното место за кракот кон Велес и Свети Ни-

коле. Од оваа точка правецот на протегање на делница-

та завзема југоисточен правец се до точката на одвоју-

вање на магистралниот гасоводен правец за Источна 

Македонија. 

Во продолжение се до преминот преку река Вардар 

генералниот правец на протегање на оваа гасоводна 

делница е кон југ. На овој дел делницата ја тангира ТИ-

РЗ Штип од нејзина северозападна страна, минува за-

падно од градот Штип, ја поминува река Брегалница, 

река Лакавица, планината Серта, минува низ крајниот 

источен дел од опфатот на војниот полигон Криволак и 

се упатува кон река Вардар. По преминот на река Вар-

дар гасоводната магистрална делница се до својот зав-

ршеток кај приклучокот за Кавадарци е со западен пра-

вец на напредување. Во овој дел трасата минува јужно 

од Неготино, северно од ТЕЦ Неготино и северно од 

градот Кавадарци. 

Проектот за инфраструктура се однесува и на кра-

кот од магистралниот гасоводен систем за ТЕЦ Него-

тино. 

Трасата на енергетскиот објект се протега низ сле-

дниве Катастарски општини: 

Општина Куманово: 

К.О. Клечевце; К.О. Косматац; К.О. Мургаш; К.О. 

Кутлибег; К.О. Пезово; К.О. К'шање; К.О. Кокошиње; 

 

Општина Свети Николе: 

К.О. Павлешенци; К.О. Д.Ѓуѓанце; К.О. Орел; К.О. 

Немањица; К.О. Мечкуевци; К.О. Буриловци; К.О. Ер-

џелија; К.О. Мустафино; 

 

Општина Штип: 

К.О. Судиќ; К.О. Врсаково; К.О. Сарчиево; К.О. 

Три Чешми; К.О. Сушево; К.О. Ново Село; К.О. Софи-

лари; К.О.  Драгоево; К.О. Селце; 

 

Општина Неготино: 

К.О. Шеоба; К.О. Пепелиште;К.О. Тимјаник; К.О. 

Дуброво; К.О. Тремник; К.О. Неготино; 

 

Општина Кавадарци: 

К.О. Сопот; К.О. Марена; К.О. Глишиќ; К.О. Кава-

дарци вон град; К.О. Кавадарци град. 

 

Член 3 

По престанување со работа, енергетскиот објект 

треба да се конзервира или да се ревитализира за да се 

продолжи оперативниот животен век на енергетскиот 

објект. 

 

Член 4 

При неговата употреба енергетскиот објект треба да 

ја употребува јавната инфраструктура на следниот на-

чин: 

1. Поврзување со електродистрибутивна мрежа на 

ЕВН МАКЕДОНИЈА преку трафостаници ТС 

35/10KVB „Свети Николе" преку 10kV извод „Мездра", 

ТС 35/10kV „Стара" преку 10(20)kV извод „Пепе-

лиште", ТС 100/35/10kV „Овче Поле" преку 10kV из-

вод „Ерџелија". 

2. Поврзување на Гасоводниот систем на Републи-

ка Македонија со место на приклучување на постоеч-

киот гасовод Крива Паланка - Скопје, продолжува 
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кон југ до реонот на Неготино, од каде оди на запад 

до блок станица Кавадарци 1 и на југ кон ГМРС ТЕЦ 

Неготино. 

 

Член 5 

Енергетскиот објект при работењето треба да ги ис-

полнува условите за заштита на животната средина 

согласно прописите од областа на животната средина и 

Студијата за оцена на влијанието врз животната сре-

дина. 

 

Член 6 

Енергетскиот објект при употребата треба да има 

висок степен на флексибилност во поглед на различни 

работни режими и акумулациска моќност. 

 

Член 7 

Согласно Идејниот проект со економска анализа, за 

изградба на енергетскиот објект потребни се 40,5 ми-

лиони евра кои ќе бидат обезбедени од средствата од 

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Руската Федерација за регулирање на об-

врските од поранешниот СССР по пресметките сврзани 

со стоковната размена меѓу поранешниот СССР и по-

ранешната СФРЈ склучена на 19 јуни 2010 година во 

Санкт Петербург во износ од 75.700.303,05 САД до-

лари. 

 

Член 8 

Проектот треба да се реализира преку посебен пра-

вен субјект Акционерскто друштвото за вршење на 

енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост. 

 

Член 9 

Рокот на важност на оваа одлука за овластување за 

изградба на енергетски објект е три години од денот на 

влегување во сила на истата. 

 

Член 10 

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот 

на овластувањето: 

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во 

рокот определен во членот 9 од оваа одлука и 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-

ласност на Владата на Република Македонија. 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6754/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3390. 

Врз основа на член 66 став 2 и член 73-б од Делов-

никот за работа на Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 

98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 

30/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 

86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 

166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и 67/13), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

                                                                               

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАС-

ЦИТЕ НА ПРИДРУЖНОТО ПИСМО И МЕМО-

РАНДУМОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА 

КОРЕСПОНДЕНТНАТА ТАБЕЛА И НА ИЗЈАВА-

ТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО  

ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за обрасците на Придружното писмо и 

Меморандумот, содржината и формата на Кореспон-

дентната табела и на Изјавата за усогласеност на про-

писот со законодавството на Европскатата унија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/07, 

133/07 и 92/10), образецот за Придружното писмо и 

Меморандумот се заменуваат со нови обрасци со упат-

ства за нивно пополнување, кои се дадени во прилог и 

се составен дел на оваа одлука. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6797/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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анализата   на   фискалните   импликации    во   овој   дел   треба   да   се  наведат 
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3391. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/13) и член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на геодетски елаборати за 

етажен премер за следните објекти во сопственост на 

Република Македонија: 

- ОУ „Александар Македонски“ во Реонски центар, 

Општина Аеродром, 

 - Универзитет за информатички науки и техноло-

гии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, 

- Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје, об-

јектот на „Стив Наумов“ во населба Автокоманда, Оп-

штина Гази Баба, 

- ОУ „Конгреси Манастири“ во Општина Чаир, 

- ОУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербег“ во Општина Ара-

чиново, 

- ОУ „Страшо Пинџур во Општина Вевчани, 

- СОУ „Ибраим Темо“ во Општина Струга,  

- ОУ „Гоце Делчев“ с. Љубанци, Општина Бутел –

повеќенаменска сала, 

- ДУФК „Методија Митевски Брицо“ во Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6849/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3392. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/13) и член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дува изработката на елаборат за нумерички податоци 

линиски објект (кабел за електрична енергија) за из-

градба на новите објекти на Државен студентски цен-

тар „Скопје“ - Скопје, во комплексот „Стив Наумов“ во 

населба Автокоманда, Општина Гази Баба. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6849/2 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3393. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на  Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ ПСИХИ-

ЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство, му престанува користењето на 

движните ствари - папучи, чорапи и тренерки комплет,  

и  тоа:  
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Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Психија-

триска болница „Скопје“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на ЈЗУ Психјатриска болница „Скопје“ – Ско-

пје, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-

ните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на  Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6857/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3394. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонијa бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

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

Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДЕН ОБЈЕКТ КО 

БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на производен објект КО Богданци,  општина 

Богданци. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-

кации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6872/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3395. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонијa бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

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

Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 

ЦЕНТРАЛА И ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДО-

ТЕКОТ  НА ЦРНА РЕКА МХЕЦ КАЖАНИ  ИДЕН-

ТИФИКАЦИОНЕН  БРОЈ 208 КО МАЛОВИШТЕ, 

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-

тка на Државна урбанистичка планска документација 

за изградба на мала хидроелектрична централа и про-

пратни објекти на водотекот на Црна Река  МХЕЦ Ка-

жани идентификационен број  208 КО Маловиште, оп-

штина Битола.  
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 496м
2
, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6873/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3396. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

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

Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ 

ЕДИНИЦИ КО НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во  градежно земјиште за израбо-

тка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Б3 - големи угостителски единици КО Ни-

жеполе, општина Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-

кации: 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6875/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3397. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско-

то земјиште („Службен весник на Република Маке-

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

79/2013, 87/2013 и 106/2013) и член 25 став 3 од За-

конот за изменување и дополнување на Законот за 

земјоделското земјиште (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“бр.95/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 го-

дина, донесе 

                                                                               

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА НЕ-

ГОРЦИ КО НЕГОРЦИ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци КО Не-

горци, општина Гевгелија. 

  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-6876/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3398. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија„ бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на  8.10. 2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-

СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗ-

ВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  

„МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК 09“ 

 

1. Се одобрува влегување и престојување на 7 (се-

дум) припадници на вооружените сили од земјите 

членки на НАТО и Партнерството за Мир во својство 

на набљудувачи и оценувачи, на територијата на Ре-

публика Македонија, заради изведување на вежбовната 

активност „Македонски блесок 09“ (во натамошниот 

текст: вежбовната активност), која ќе се одржи на Ар-

мискиот полигон Криволак и Центарот за обука Пепе-

лиште, во периодот од  12.10.2013 година до 18.10.2013 

година.  

2. Финансиските трошоци за транспорт и сместува-

ње на припадниците на вооружените сили од земјите 

членки на НАТО и Партнерството за Мир, ги обезбеду-

ваат земјите кои ги упатуваат, а трошоците за исхрана 

ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 41-7119/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3399. 

Врз основа на член 38 став 1 алинeја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-

СИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 

на минерални суровини:   

- минерална суровина – металични минерални суро-

вини на локалитетот „с.Сушица-Ново Село“, општина 

Ново Село; 

- минерална суровина – бакар и злато на локалите-

тот „Двориште“, општина Берово  и 

- минерална суровина – металични минерални суро-

вини на „Саса“, општина Македонска Каменица 

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-

сии за детални геолошки истражувања на минерални 

суровини („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.142/12 и 173/12). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини од 

точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 

објавените локалитети нема доставено ниту една при-

фатлива понуда.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.                    

 

Бр.41-7382/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3400. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 10.10.2013 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВО ЗА ФИНАНСИИ – БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за информатичко општество и администра-

ција му престанува користењето на движните ствари, 

односно Интегрираниот систем за јавни набавки. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест, за потребите на Ми-

нистерството за финансии – Биро за јавни набавки. 

 

Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-

нистрација склучува договор со директорот на Биро за 

јавни набавки, со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука.   

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-7403/1 Заменик на претседателот 

10 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3401. 

Врз основа на член 9 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.7/2008, 17/2011, 51/2011 и 74/2012) и член 36 

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 

2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 

1. Од должноста член на Советот за образование на 

возрасните се разрешува:  

од  Занаетчиската комора на Република Македонија 

- Енвер Абди. 

2. За членови на Советот за образование на возрас-

ните се именуваат: 

од редот на експертите за образование на возрас-

ните 

- Елена Ризова, 

- Билјана Мојсовска, 

од мнозинскиот синдикат  

- Трајче Петковски, 

од  Занаетчиската комора на Република Македонија  

- Оливија Штерјова 

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

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

лика Македонија“.  

 

Бр. 23-6139/2 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3402. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 3 сеп-

тември 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

 

1. За директор на Агенцијата за стоковни резерви се 

именува Реси Абдурахмани, досегашен вршител на 

должноста директор на Агенцијата. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-6336/1 Претседател на Владата 

3 септември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3403. 

Врз основа на член 4 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 3/98), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 1 октомври 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ  

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 

 

1. Јордан Кузмановски се разрешува од долж-

носта директор на Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството – Битола, поради истек 

на мандатот. 

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

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

лика Македонија“. 

 

Бр. 23-7228/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3404. 

Врз основа на член  4 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 3/98), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 1 октомври 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ  НА РАЗВОЈОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 

 

1. За директор на Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството – Битола се именува Игор 

Златков. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-7229/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3405. 

Врз основа на член 78 став 3 од Законот за здрав-

јето на растенијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 

17/2011, 148/2011 и 69/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 

ДРЖАВНАТА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

1. Билјана Марковска се разрешува од должноста 

директор на Државната фитосанитарна лабораторија, 

орган во состав на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, поради истек на ман-

датот. 

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

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

лика Македонија“. 

 

Бр. 23-7230/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3406. 

Врз основа на член 78 став 3 од Законот за здрав-

јето на растенијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 

17/2011, 148/2011 и 69/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНАТА 

ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

1. За директор на Државната фитосанитарна лабо-

раторија, орган во состав на Министерството за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство, се именува 

Сузана Кратовалиева. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-7231/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3407. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 

139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на  1 октомври 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

се разрешуваат: 

- Дејан Николовски, 

- Христијан Ангелески,  

- Дејан Митески, 

- Перихан Тафилоска,  

- Неби Реџепи, 

- Линда Салиеска. 

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони за време од 

четири години се именуваат:  

- Дејан Николовски, од Министерство за финансии, 

- Ромела Поповиќ - Трајкова, на предлог од замени-

кот на претседателот на Владата на Република Македо-

нија задолжен за економски прашања и за координаци-

ја со економските ресори, 

- Дејан Митески, од Министерство за транспорт и 

врски. 

3. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони предложени 

од корисниците на технолошките индустриски развој-

ни зони за време од една година се именуваат:  

- Марија Миткова, од ДПТУ Џонсон Контролс Ма-

кедонија ДООЕЛ – Скопје, 

- Џатин Тхакрар, од ДПТУ Џонсон Мети ДООЕЛ –

Скопје,  

- Гуидо Галени, од ДПТУ Кемет Електроникс Ма-

кедонија ДООЕЛ Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 23-7232/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3408. 

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012 и 15/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 1 октомври 2013 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИС-

КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Илија Глигоровски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и 

инвалидското осигурување на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 

се именува:  

- Драгослав Аргировски, претседател на Сојузот на 

здруженија на пензионери на Македонија. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 23-7233/1 Претседател на Владата 

1 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3409. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 

139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2013 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

1. Дејан Митески се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони за време од 

четири години  се именува:  

-Димитар Димовски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 23-7360/2 Претседател на Владата 

8 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013) Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 8 октомври 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ 

 

1. Елена Ефтимова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за желез-

ничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, на нејзино барање.  

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски желез-

ници – Скопје се именува: 

- Филип Саздовски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

           Бр. 23-2740/2                                               Претседател на Владата 

 8 октомври 2013 година                                               на Република Македонија, 

             Скопје                                               м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________________ 

3411. 

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012 и 168/2012), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе 

 

П Е Т Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А  

ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 

НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува обемот на работите и средствата за планирање, изградба, реконструкција, реха-

билитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија и другите активности во пе-

риодот од 2013 до 2017 година, нивниот распоред и начинот на користењето. 

 

II 

Средствата за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните па-

тишта во Република Македонија во износ од 67.544.000.000 денари ќе се обезбедат од извори на финансирање за 

вршење на основната дејност на претпријатието утврдени согласно Законот за јавните патишта. 

 

III 

Средствата во висина на приходите во износ од 67.544.000.000 денари, ќе се користат за намените дадени во 

табелата (износите се изразени во милиони МКД): 

3410. 

 



 Стр. 24 - Бр. 141                                                                                  15 октомври 2013 
 

 

 

 II РАСХОДИ 8.099 12.230 13.759 14.624 18.832 67.544 

II.1 

Административни 

трошоци за дирекција и 

служба за наплата на 

патарина и комунални 

услуги на патиштата 

309 307 306 307 306.5 1.535,5 
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II.4 

Изградба 
рехабилитација и 
одржување на јавни 
патишта 

5.972 9.789 11.136 11.881 16.045,5 54.823,5 
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IV 

Целите и задачите од Петгодишната програма ќе се 

спроведуваат со годишните програми за изградба, ре-

конструкција, рехабилитација, одржување и заштита на 

државните патишта во Република Македонија. 

 

IV 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 41-6902/1 Претседател на Владата 

8 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3412. 

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 Свети Ни-

коле 

 

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.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 

дополнување 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 „Служ-

бен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се 

подигне 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. 07-1821/1 Судски совет 

14 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

3413. 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и член 122 став 

(1) точка 4) од Законот за супервизија на осигурување- 

пречистен текст („Службен весник на Република Маке-

донија” 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 („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 64/2012) и 

Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник 

на РМ” бр.23/2013), Советот на eксперти на Агенцијата 

за супервизија на осигурување, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОТ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА  

СТАВКИТЕ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И 

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БИЛАНСИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за методот на вреднување на ста-

вките од билансот на состојба и изготвување на делов-

ните биланси („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010) 

во членот 7 по ставот (4) се додаваат три нови става 

(5), (6) и (7) кои гласат: 

„(5) Во однос на побарувањата по основ на премија 

за осигурување кај кои договорениот  рок на доспевање 

утврден во договорот (полисата) за осигурување однос-

но анексот кон договорот е утврден после датумот на 

истек на скаденцата по договорот за осигурување, 

друштвото врши исправка на вредност во износ од 

100% од износот на овие побарувања почнувајќи од пр-

виот ден на истек на скаденцата по договорот за осигу-

рување, без оглед на периодот на доцнење во исполну-

вање на обврската од страна на должникот. 

(6) Во однос на побарувањата по основ на регрес 

кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спо-

годбата за наплата на регресниот долг склучена со ре-

гресниот должник е утврден после 365 дена од датумот 

на склучување на спогодбата, друштвото врши испра-

вка на вредност во износ од 100% од износот на овие 

побарувања почнувајќи од 366-от ден од денот на склу-

чување на спогодбата, без оглед на периодот на доцне-

ње во исполнување на обврската од страна на регрес-

ниот должник.” 



15 октомври 2013  Бр. 141 - Стр. 27 

 
 

(7) Во однос на побарувањата од став (5) и (6) од 

овој член, до истекот на скаденцата по договорот за 

осигурување односно до 365-от ден од денот на склу-

чување на спогодбата за наплата на регресниот долг, 

друштвото ги применува процентите на исправка на 

вредност утврдени во став (2) од овој член.  

Ставот (5) станува став (8). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр.02-1026/4 Претседател 

10 октомври 2013 година на Советот на експерти, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3414. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 

136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот 

систем за продажба на природен гас на тарифни потро-

шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 

9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на 

„МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утвр-

дување на продажната цена на природниот гас за 

октомври 2013 година, на седницата одржана на 14 

октомври 2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  

ОД 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на 

природниот гас за месец октомври од 2013 година, се 

утврдува да изнесува 22,8173 ден/nm
3
. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фа-

ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 

трошоци) во износ од 22,5215 ден/nm
3
 и цена за услуга-

та снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 

приклучени на системот за пренос на природен гас во 

износ од  0,2958 ден/nm
3
. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 

управување со системот за пренос на природниот гас 

во износ од 1,2465 ден/nm
3
, а која се однесува за та-

рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец октомври 2013 година во кој не 

е содржан данокот на додадена вредност изнесува 

24,0638 ден/nm
3
.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-

сток на цената на природниот гас за месец октомври од 

2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 

4,3315 ден/nm
3
. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-

стемот за пренос на природен гас, во согласност со 

став 4 и 5 на овој член, за месец октомври од 2013 го-

дина изнесува 28,3953 ден/nm
3
. 

 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 45,3600 денари за еден САД долар, 

за месец септември од 2013 година, согласно заклучни-

цата за купопродажба на девизи. 

 

Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

 

Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Уп1 Бр. 08-199/13  

14 октомври 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ОПШТИНА  КИЧЕВО  

3415. 

Врз основа на Одлуките на Советот на Општина 

Кичево бр.07-2163/10 од 18.7.2013 година и Општина 

Пласница бр.07-354/15 од 12.6.2013 година, а согласно 

член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка 

(„Службен весник на РМ“ бр.79/09), Градоначалниците 

на Општина Кичево и Општина Пласница го склучува-

ат следниов  

 

Д О Г О В О Р 

ЗА  МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

1. Општина Кичево претставувана од Градоначал-

никот на Општината Фатмир Дехари во понатамошни-

от текст давател на услуга.    

2. Општина Пласница претставувана од Градона-

чалникот на Општината Исмаил Јахоски во поната-

мошниот текст корисник на услуга. 



 Стр. 28 - Бр. 141                                                                                  15 октомври 2013 
 

Странките се договорија за следново: 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу Општина Кичево и Оп-

штина Пласница во областа на Урбанизмот и Урбани-

стичкото планирање, Инспекциските работи и Вна-

трешна ревизија.  

 

Член 2 

Меѓуопштинската соработка ќе се остварува во об-

лик на вршење на определените  работи  од чл.1 на овој 

Договор од страна на Општина Кичево за потребите на 

Општина Пласница. 

 

Член 3 

Со овој договор Општина Кичево сите свои ресурси 

во областа на Урбанизмот и Урбанистичкото планира-

ње, Инспекциските работи и Внатрешната ревизија  ги 

става на располагање на Општина Пласница и за потре-

бите на Општина Пласница по нејзин налог и барање  и  

во нејзино име и за нејзина сметка ги врши горенаведе-

ните работи, како и обратно односно од страна на Оп-

штина Пласница  во рамките на расположивите ресур-

си ќе се вршат работи за име и за сметка на Општина 

Кичево по нејзин налог и барање. 

 

Член 4 

Работите од член 1 на овој Договор Општината Ки-

чево за Општина Пласница ги врши без надомест.                                                     

 

Член 5 

Овој Договор се склучува со времетраење од 4 го-

дини од денот на потпишување. 

                                                              

Член 6 

Доколку некоја од страните договорнички не се 

придржува на одредбите на овој Договор другата стра-

на може веднаш да бара раскинување на договорот  со  

давање на отказен рок на другата страна  од 10 дена. 

За сите други прашања што не се опфатени со овој 

Договор аналогно ќе се применуваат одредбите според 

Законот за Облигациони односи кои се однесуваат на 

овој вид на договор. 

Доколку со преговори спорните прашања странките 

неуспеат да ги решат меѓусебно, надлежен е Основни-

от суд во Гостивар. 

 

Член 7 

Овој Договор да се објави во Службен гласник на 

Општина Кичево и Општина Пласница како и во 

„Службен весник на РМ“. 

 

Член 8 

Овој договор е склучен во 5 (пет еднообразни при-

мероци) од кој по два за секоја страна договорничка, а 

еден за Министерството за локална самоуправа на Ре-

публика Македонија. 

 

Бр. 08-2899/1 Бр. 03-599/1 

1 октомври 2013 година 1 октомври 2013 година 

Кичево Пласница 

  

Давател на услуга Корисници на услуга 

Општина Кичево Општина Пласница 

Градоначалник, Градоначалник, 

Фатмир Дехари, с.р. Исмаил Јахоски, с.р. 
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