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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4204.
Врз основа на член 199 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата
на Република Северна Македонија, на седница одржана
на 24 декември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ
НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНОСТА,
КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА НА
СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот
на спроведување на ослободувањето од плаќање на
увозни давачки, како и вредноста, количината и видот
или намената на стоката која може да се ослободи од
плаќање на увозни давачки („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/05, 88/07, 64/08, 28/10,
38/12, 170/12 и 113/14), во членот 84-а во ставот (2)
бројот „45“ се заменува со бројот „90“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10582/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4205.
Врз основа на член 127 од Законот за полиција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16,
21/18 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА
ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 169/16), во членот 25 зборовите: „амблем „Единица за јавен ред и мир“, амблем „Единица
за прв одговор и интервенција – АЛФА“ се заменуваат
со зборовите „амблем „Единица за интервентна полиција“.
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Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10733/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4206.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), а во врска со член 35 од Законот за
рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12,
164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА
ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Шпилје“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански
риболов на риболовната зона за кое се предлага доделување, согласно со оваа одлука.
Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели
концесија на рибите за вршење стопански риболов на
риболовната зона „Акумулација Шпилје“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за
вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ која ја
опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри
низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа
северно од хидоцентралата “Глобочица“ и 500 метри
низводно од мостот за с.Долно Косоврасти, освен приобалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување на риби.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе
ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската
аукција.
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Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето
на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8735/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4207.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии
и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), а во врска со член 35 од Законот за
рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12,
164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА
ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“
Член 1
Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовната зона за кое се предлага
доделување, согласно оваа одлука.
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Со оглед на фактот што правото за вршење на
стопански риболов се стекнува со доделување на
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е
да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.
Член 2
Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на
одржлив начин.
Член 3
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите
за вршење на стопански риболов за период од шест
години на риболовната зона „Акумулација Тиквешко
Езеро“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата освен приобалниот дел до 10 метри од брегот
(делот определен како рекреативна зона) и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување
риби.
Концесијата за доделување на рибите за вршење на
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе
ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската
аукција.
Член 4
Постапката за доделување концесија на рибите за
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во
рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата
за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се
доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето
на комисијата од став 2 на овој член.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

25 декември 2019
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Бр. 45-8735/2
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4208.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19) Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина-андезит и туф на локалитетот „Слепа Чука“ Општина Крива Паланка, поднесена од Друштво за производство, трговија и услуги Алеклан ДОЕЛ увоз-извоз
Крива Паланка бр. 24-1727/1 од 14.3.2019 година, бидејќи од единицата на локалната самоуправа на чија територија ќе се врши концесиската дејност-Општина
Крива Паланка се добиени две негативни мислења
бр.29-1199/2 од 23.4.2019 година и мислење бр.082633/2 од 30.8.2019 година, со образложение дека локалитетот „Слепа Чука“ претставува дел од локалитет на
кој се вршат археолошки истражувања а останатиот
дел е простор каде се планираат да се вршат идни археолошки истражувања од страна на ЛУ „Градски Музеј“
Крива Паланка. На истиот локалитет се наоѓа испосница на Св. Јоаким Осоговски каде се изградени и туристички содржини.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Павлина Јованова, ул.Киро Спанџов
бр.1 Кавадарци, на земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП.бр.117/2-дел, место викано Тисовец, катастарска култура лозја, катастарска
класа 3, со површина од 91ар26м2, запишана во Имотен лист бр.292 за КО Брушани.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 2.5.2042 годинa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9218/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4209.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24 декември 2019 година, донесе

Бр. 45-9261/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4210.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15,
31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 24 декември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА
СПОГОДБА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ДТУ „МИМА
ВЕЛНЕС“ ДООЕЛ ОД ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна
Македонија по пат на непосредна спогодба на ДТУ
„Мима велнес“ ДООЕЛ од Дебар со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 1/1 приземје Хаме
Дебар, кое преставува градежна парцела бр.1, составена од КП бр.396/1, со површина од 2.668 м2 и КП бр.
397, со површина од 9.648 м2 или вкупно градежно
земјиште 12.316 м2 евидентирано во Имотен лист
бр. 499 за КО Хаме Кривци, согласно Извод од ДУП со
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бр. 10-1128/2 од 27.11.2019 година согласно Општ акт
за село Хаме - Општина Дебар, донесен со Одлука
бр.08-747/8 од 30.8.2019 година на Советот на Општина Дебар, заради изградба на објект од јавен интерес од
локално значење А3-Групно домување со компатибилни класи на намени.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9336/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4211.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15 и 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија
и услуги „Горгиев компани“ ДООЕЛ Кочани, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна
површина од 92991м2, кое се наоѓа на КП бр.381 место
викано Долно Крутово, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 45630 м2, КП
бр.387 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 31465
м2 и КП бр.391 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од
15896 м2, запишани во Имотен лист бр.6 за КО Спанчево вон г.р.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 12.2.2040 година.

25 декември 2019

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9884/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4212.
Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија
и услуги „Горгиев Компани“ ДООЕЛ Кочани, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна
површина од 93250 м2, кое се наоѓа на КП бр.369 место викано Долно Кршново, катастарска култура лозје,
катастарска класа 3, со површина од 28163 м2, КП
бр.372 место викано Долно Кршново, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 20711
м2, КП бр.376 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од
25315 м2 и КП бр.385 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 19061 м2, запишани во Имотен лист бр.6 за
КО Спанчево вон г.р.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 16.2.2040 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9894/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2019

4213.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА
2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ Кичево за 2019 година бр.02-2236/1-6/1
од 4.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
4.12.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9914/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4214.
Врз основа на член 383 став (2) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Северна Македонија, во својство
на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на бодот за пресметување на
платите на вработените во АД Електрани на Северна
Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО.бр.
02-6135/129/2.2 од 17.12.2019 година, донесена од
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на состанокот, одржан на 17.12.2019 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9923/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4215.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРЕЕН - МЕДИКАЛ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Греен - Медикал ДОО експорт-импорт Прилеп со број 19-601/4 од 10.12.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9990/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4216.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука на Општина Чаир се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Северна Македонија, на ГП бр.9.2, кое претставува: дел од КП.бр.3922/1 со површина од 2073 м2,
градежно изградено земјиште, КО Чаир, запишано во
Имотен лист бр.93779 и дел од КП.бр.3924 со површина од 645 м2, градежно изградено земјиште, дел од
КП.бр.3924 со површина од 414 м2, земјиште под зграда 1, дел од КП.бр.3924 со површина од 18 м2, земјиште под зграда 2, КО Чаир, запишани во Имотен лист бр.
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94575 односно со вкупна површина од 3150м2 согласно Извод од Детален Урбанистички План „СКОПЈЕСЕВЕР“ -ЦЕНТРАЛЕН ДЕЛ-ИСТОК, Број 27-1/392-2
од 6.11.2019 година, донесен со Одлука на Советот на
општина Чаир бр.07-698/4 од 29.5.2006 година, за изградба на објект со намена - Комбинирана детска установа-социјална заштита.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10205/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4217.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО С. БОРИСОВО,
НОВО СЕЛО
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО с.
Борисово, Ново Село со број 19-954/4 од 17.12.2019
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10322/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4218.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ СТРУМИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО увоз – извоз Струмица со бр.19-998/5 од 17.12.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10325/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4219.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО
ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РЕЧИЦА,
ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на стопански комплекс со основна класа на
намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10419/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4220.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС
НА НЕТО-ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ
НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ
на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар кои
во името на Република Северна Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2020 година.
2. Максималниот износ на нето задолжување преку
издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година ќе изнесува
12.300.000.000,00 (дванаесет милијарди и триста милиони) денари.
3. Издавањето на државните хартии од вредност се
врши согласно Календарот за планираните емисии на
државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020
година.
Бр. 45-10435/1
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4221.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 38-б став (4) од
Законот за технолошки индустриски развојни зони
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07,
103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14,
72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКОИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупецот на земјиште кој ќе гради објекти за потреби на
идни корисници, Друштво за трговија и услуги АИМ
ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје со седиште во
Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува градежна парцела 14.1 со вкупна површина од 45.263 m2 која се формира од дел од КП 9/2
КО Бунарџик, според Имотниот лист бр.436, дел од КП
656/1 КО Илинден вон град и дел од КП 656/2 КО
Илинден вон град, според Имотниот лист Илинден вон
град број 1936 претставено во Геодетски елаборат за
геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр. 0801-320/3-2019 од 15.11.2019 година во
сопственост на Република Северна Македонија, што
претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистички план бр.23/19, КО Илинден вон град, Општина Илинден, издаден од Секторот за планирање,
основање, изградба и развој на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 08-1523/2 од
14.11.2019 година, врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје
2 со технички број Н0212 од 2013 година, одобрен со
решение број 14-7947/2 од 19.8.2013 година („Градежно земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 години, сметано од датумот на склучувањето
на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно
за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република
Северна Македонија на денот на уплатата, односно
4.526,3 евра за една година, определено како фиксен
износ;
- По истекот на првите пет години од датумот кога
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Северна Македонија за претходната година, но не
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повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната
стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра
годишно за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 22.631,5 евра во
денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години,
за што закупецот на земјиште е претходно известен од
страна на закуподавачот.
По истекот на првите пет години од датумот кога е
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на
Буџетот на Република Северна Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна
на закуподавачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10501/2
Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4222.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и
261/19) Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА
ВОДА И ГАС СО2 НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА
ДООЕЛ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ
С.БРОД И С.БАЧ, ОПШТИНА НОВАЦИ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас
СО на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, Општина Новаци
на Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач,
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Општина Новаци бр.45 - 4142/1 од 25.6.2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.132/19).
2. Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола достави понуда со
број 00000259 на 29.11.2019 година.
3. На јавниот повик, Друштвото за производство и
трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство и трговија БУСЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с.Брод и
с.Бач, Општина Новаци, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата и тоа:
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8

Координата
Y
7.544.000,00
7.544.965,00
7.545.158,00
7.545.153,00
7.545.301,00
7.545.331,00
7.545.873,00
7.544.000,00

Координата
X
4.532.500,00
4.532.500,00
4.532.884,00
4.532.942,00
4.533.104,00
4.533.138,00
4.533.921,00
4.533.949,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=1,998741 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 500.000,00 денари субјектот
од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок
од 30 дена од денот на влегувањето 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 Северна 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 однос 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 Република Северна Македонија“.
Бр. 45-10574/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4223.
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за енергетика (*) („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.96/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 24 декември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПАРК НА
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Co оваа одлука на Друштвото за производство на
електрична енергија Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз Гевгелија, со седиште на ул. Нова
Локација Блокотехна бр.16, Гевгелија со матичен
бр.7290225 и даночен бр. 4006018514144 му се дава овластување за изградба на Парк на ветерни електрани
Еуроинг.
Член 2
Енергетскиот објект - Парк на ветерни електрани
Еуроинг (во понатамошниот текст: енергетски објект)
ќе биде наменет за производство на електрична енергија. Планирана вкупна инсталирана моќност е 30 МW
и очекувано годишно производство од 72,5 гигаватчасови. За потенцијалот на ветерот се извршени мерења
во периодот од 48 месеци, при што просечен ветер измерен на поставениот столб од 60 метри е 5,4 метри во
секунда за овој период.
Енергетскиот објект ќе се гради на границите помеѓу КО Богданци и КО Стојаково, согласно податоците
од Проектoт за инфраструктура за изградба на ветерни
електрани, пристапен пат, далекувод и трафостаница,
општина Богданци, со тех.број 5/16 од ноември 2017
година и Потврда за заверка со бр. 11-139/12 од
26.12.2017 година издадена од Општина Богданци.
Член 3
По престанување со работа, турбините на енергетскиот објект треба да се ревитализираат за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект.
Старите ветро турбини (кулата на секој ветро агрегат плус перките) може да бидат искористени со новата
технологија и истите да бидат обновени за да даваат
поефикасно производство, или може по животниот век
од 25 години старите ветро турбини да бидат транспортирани во предели од светот каде што технологијата со
ветро паркови сеуште не е развиена, или може старите
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ветро турбини да бидат дислоцирани од самиот ветро
парк и да завршат во отпад за старо железо и истите да
бидат рециклирани.
При отстранување на старата опрема заштитата на
животната средина ќе биде од прв приоритет.
Член 4
При употребата на енергетскиот објект истиот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:
Местото на приклучок на енергетскиот објект, е утврдено со Решение за согласност за приклучување на
електродистрибутивна мрежа бр. УП1-10-200
од
26.10.2018 година издадено од ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
Член 5
Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува условите за заштита на животната средина
согласно Решение бр. УП1-11/4-361/2016 од 25.5.2017
година со кое се дава Согласност на барањето за спроведување на проектот ветерен парк, на територијата на
општина Богданци за потребите на инвеститорот
Друштвото за производство на електрична енергија
Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз
Гевгелија, издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Член 6
Енергетскиот објект при употребата треба да има
висок степен на флексибилност во поглед на различни
работни режими, како и координација со АД МЕПСО
како регулатор на напонската мрежа.
Член 7
Овластувањето за изградба на енергетскиот објект е
со важност од три години од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 8
Оваа одлука престанува да важи доколку носителот
на овластувањето:
- не обезбеди одобрение за градење на објектот во
рокот определен во членот 7 од оваа одлука и
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Северна Македонија.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10623/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4224.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИЗГРАДБА НА 400KV ДАЛЕКОВОД ОД ТС400/110 KV БИТОЛА 2 ДО МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКА ГРАНИЦА И НОВА ТС400/110
KV ОХРИД СО ПРИСТАПЕН ПАТ, ОПШТИНА НОВАЦИ, ОПШТИНА БИТОЛА, ОПШТИНА МОГИЛА,
ОПШТИНА РЕСЕН, ОПШТИНА ДЕБРЦА, ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Проект за инфраструктура на изградба на 400kV далековод од ТС400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница и нова ТС400/110 kV Охрид со пристапен пат, Општина Новаци, Општина Битола, Општина
Могила, Општина Ресен, Општина Дебрца, Општина Охрид и Општина Струга.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 109 712 м2, ги има
следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10738/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 22 - Бр. 270
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4225.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 24 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/19, 106/19 и 260/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10790/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
4226.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18) министерот за внатрешни
работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И
КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА
УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на
униформата и ознаките на униформата на Полицијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19 и 250/19),
во член 12, по зборовите „натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“,“ се додаваат зборовите „натпис
„ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“,“.
По точката 3 се додава нова точка 3-а која гласи:
„3-а. Натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
3-а.1. Технички карактеристики на материјал за
натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Техничките карактеристики на материјалот за натпис ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА се опишани во точка
1 од овој член и се наведени во Табела бр. 146-а.
Табела бр. 146-а
Реден
број
1.
2.

3.

Параметри
Боја
Суровински состав на
ткаенина
Суровински состав на
чичак (велкро) лента

Технички карактеристики
- црна
- сива
Полиестер 100% со памучен
ефект-нерефлектирачки
Полиестер 100% со памучен
ефект-нерефлектирачки

3-а.2. Крој на натпис „ ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на полукружен лак исткаен на црна основа со димензии 105 х 32 мм. Во бела боја во внатрешната рамка
во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „ ИНТЕРВЕНТНА“, а во вториот ред буквите „ПОЛИЦИЈА“ во фонт и растојание опишани во табелата на
мерки од потточка 3-а.3.
3-а.3. Мерки за натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Мерките за натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 146-б.

3-а.4. Скица и фотографија за натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 136-а,
а изгледот на натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог
бр. 136-б, кои се составен дел на овој правилник.“.
Член 2
Во член 22 , зборовите: „амблем „ЕДИНИЦА ЗА
ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ
ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“,“ се заменуваат со зборовите: „ амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.
Точката 5 се менува и гласи:
„5. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА
ПОЛИЦИЈА“
5.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Техничките карактеристики на материјалот од кој е
изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА
ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 314.
Табела бр. 314.
Реден
број
1.

Параметри
Боја

2.

Суровински состав на
ткаенина

3.

Суровински состав на
чичак (велкро) лента

Технички карактеристики
- црна
- сива
Полиестер
100%
со
памучен
ефектнерефлектирачки
Полиестер
100%
со
памучен
ефектнерефлектирачки

5.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува на црна основа, во форма на
круг со дијаметар од 90 мм, во кој се наоѓа еден прстен
со дијаметар 73мм.
На горниот дел од надворешниот прстен со сиви
букви е исткаено „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“, а на
долниот дел е исткаено „POLICE“.
Внатрешниот прстен хоризонтално е поделен на
два дела со сива линија. Во горниот дел со сиви букви
е исткаена ознаката „МВР“, под неа е исткаен еден
униформиран полициски службеник во клекната по-
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ложба, кој држи штит пред себе, со сива боја, како и
броевите „20“ од неговата лева страна и броевите „19“
од неговата десна страна. Под него со сиви букви е исткаена ознаката „ЕИП“. Во долниот дел од внатрешниот прстен со сива боја е исткаено знамето на Република
Северна Македонија.
5.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр.315.
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Табела бр. 322.
Реден
број
1.

Параметри

Технички карактеристики

Боја

2.

Суровински состав на
ткаенина

3.

Суровински состав на
чичак (велкро) лента

- црна
- сива
Полиестер
100%
памучен
ефект
нерефлектирачки
Полиестер
100%
памучен
ефект
нерефлектирачки

со
со
-

9.1.2. Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.
Амблемот во форма на круг со намалени димензии
за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“е во
форма на круг со дијаметар од 25 мм исткаен на црна
основа во која се наоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. Надворешниот прстен е исткаен во вид на венец во сива боја во ширина од 1 мм, а внатрешниот прстен е исткаен на црна основа и е одвоен од надворешниот прстен со светло сива боја во ширина од 2 мм. Во
средишниот дел на внатрешниот прстен, на црна основа се исткаени буквите ЕИП во светло сива боја, а под
нив се исткаени буквите POLICE во светло сива боја.
9.1.3. Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Мерките за амблем во форма на круг со намалени
димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се навдени во Табелата бр.323.

5.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА
ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во
Прилог бр. 263, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА
ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 264, кои се составен
дел на овој правилник“.
Точката 6 се брише.
Во точката 9 зборовите: „амблем во форма на круг
со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД
И МИР“, амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“, се заменуваат со зборовите „амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА““.
Потточката 9.1. се менува и гласи:
„9.1. Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.
9.1.1 Технички карактеристики на материјал за
амблем во форма на круг со намалени димензии за
„ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА “.
Техничките карактеристики на материјалот од кој е
изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 322.

9.1.4. Скица и фотографија на амблем во форма на
круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“
Амблемот во форма на круг со намалени димензии за
„ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 272, а изгледот на амблемот е во форма на круг со намалени димензии
за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 272,
кои се составен дел на овој правилник.“
Потточката 9.2 се брише.
Член 3
По Прилогот бр.136, се додаваат два нови прилози,
Прилог бр. 136-а и Прилог бр. 136-б, кои се дадени во
прилог и се составен дел на овој правилник.
Прилозите бр. 263, 264, 271 и 272 се заменуваат со
нови Прилози бр. 263, 264, 271 и 272, кои се дадени во
прилог и се составен дел на овој правилник.
Прилозите бр. 265, 266, 273 и 274 се бришат.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1 – 106723/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 270

25 декември 2019

25 декември 2019

Бр. 270 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 270

25 декември 2019

4227.
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08,
53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 161/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РЕГИСТРИРАЊЕ
НА ВОЗИЛАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, КАКО И ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЧКИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на Полицијата во Министерството за внатрешни
работи, како и за формата и содржината на регистарските таблици (,,Службен весник на Република Македонија” бр.73/09 и 180/16), по членот 8 се додава нов член 8-a, кој гласи:
„Член 8-a
Службените моторни возила на Единицата за интервентна полиција се обоени со бела боја и имаат:
- ознака „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ испишана со жолти букви обрабени со сина боја од двете бочни
страни (Образец број 11);
- вградено ротационо или треперливо сино светло на највисокото место на возилото и
- вграден уред за давање на звучни знаци во низа тонови со различна висина.“
Член 2
Во членот 11 бројот „10“ се заменува со бројот „11“.
Член 3
Образецот број 11 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-106724/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

25 декември 2019

Бр. 270 - Стр. 35

4228.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОСЕЊЕТО, ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ И РАСПРЕДЕЛБАТА
НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/16), во член 7 во ставот 4 по зборовите: „обука и поддршка“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и Единица за јавен ред и мир“
се бришат.
Во ставот 6 зборовите: „Единица за прв одговор и интервенции Алфа“ се заменуваат со зборовите: „Единица за интервентна полиција“.
Член 2
Во член 8 ставот 2 зборовите: „Единица за јавен ред и мир“ се заменуваат со зборовите: „Единица за интервентна полиција“.
Член 3
Во член 10 ставот 5 се менува и гласи:
„Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ и амблем во форма на
круг со намалени димензии за Единицата за интервентна полиција ги носат полициските службеници во Единицата за интервентна полиција“.
Ставот 6 се брише.
Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 6, 7 и 8.
Член 4
Членот 49 се брише.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1 – 106725/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 36 - Бр. 270

25 декември 2019

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

