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МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ – ВАУЧЕРИ 
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бонови – ваучери, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 март 2015 година. 

   

     Бр. 08 – 1387/1                             Претседател 

24  март 2015 година              на Република Македонија,                       

    Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ БОНОВИ  

– ВАУЧЕРИ 
  

Член 1 
Со овој закон се уредува  постапката за издавање и 

искористувањето на вредносните бонови-ваучери кои 
се користат за набавка на таблет компјутер со надво-
решна тастатура, за потребите на редовните студенти 
државјани на Република Македонија запишани за прв-
пат во трета и четврта година на прв циклус на студии 
во учебната 2014/2015 година на високо образовните 
установи во Република Македонија и студентите кои се 
евидентирани како лица со посебни потреби запишани 
во било која година на студии во учебната 2014/2015 
година на високо образовни установи во Република 
Македонија. 

 Со вредносен бон-ваучер од ставот 1 од овој член, 
се стекнуваат студентите од семејства во кои вкупните 
месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 
денари бруто приход.  

 
Член 2 

Редовни студенти запишани за првпат во трета и 
четврта година на прв циклус на студии во учебната 
2014/2015 година на високо образовните установи во 
Република Македонија во смисла на овој закон се сите 
редовни студенти, државјани на Република Македонија  
и се запишани за првпат во трета и четврта година на 
прв циклус на студии  на високо образовните установи, 
до 15 ноември 2014 година. 
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Студенти кои се евидентирани како лица со посеб-
ни потреби во смисла на овој закон се сите запишани 
студенти во која било година на студии во учебната 
2014/2015 година на високо образовните установи во 
Република Македонија до 15 ноември 2014 година, а 
кои се евидентирани како лица со посебни потреби. 

  
Член 3 

Редовниот студент својот статус дека е од семејство 
во кое вкупните месечни приходи не го надминуваат 
износот од 32.741 денари бруто приход го докажува  со 
уверение издадено од Управата за јавни приходи  за ос-
тварени приходи по разни основи за 2014 година (при-
ходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот 
и имотни права, приходи од капитал, капитални до-
бивки, добивки од игри на среќа и други наградни 
игри, приходи од самостојна дејност, остварена плата 
на вработени членови на семејството или редовниот 
студент), за двајцата родители или старатели на сту-
дентот поединечно и за самиот студент.  Уверението се 
доставува до студентската служба на матичниот факул-
тет. 

Студентот кој живее со еден родител или без роди-
тели истото го докажува со фотокопија од акт за прес-
танок на бракот или извод од матична книга на умре-
ните, а студентите кои засновале брак и оформиле се-
мејство истото го докажуваат со фотокопија од извод 
од матичната книга на венчани.  

Студентската служба на матичниот факултет, уве-
ренијата заедно со изготвената листа за бројот на запи-
шани редовни студенти кои се од семејства во кои 
вкупните месечни приходи не го надминуваат износот 
од 32.741 денари бруто приход и кои се запишани за 
првпат во трета и четврта година на прв циклус на сту-
дии во студиската година 2014/2015 година на високо 
образовните установи и студентите кои се евидентира-
ни како лица со посебни потреби запишани во која би-
ло година на студии во учебната 2014/2015 година на 
високо образовните установи во Република Македо-
нија, писмено и електронски ги доставува до Минис-
терството за образование и наука во рок од пет дена од 
завршување на рокот за аплицирање на студентите, ут-
врден во огласот што го објавува Министерството за 
информатичко општество и администрација со кој ги 
повикува студентите и субјектите од членот 9 од овој 
закон да учестуваат во искористување на вредносните 
бонови-ваучери. 

За проверка  на документите потребни за стекнува-
ње со вредносен бон-ваучер, Министерството за обра-
зование и наука формира меѓуресорска комисија соста-
вена од единаесет члена и нивни заменици, од кои три 
члена и нивни заменици од Министерството за образо-
вание и наука, два члена и нивни заменици од Минис-
терството за труд и социјална политика, два члена и 
нивни заменици од Државниот просветен инспекторат, 
два члена и нивни заменици од Управата за јавни при-
ходи и два члена и нивни заменици од Министерството 
за информатичко општество и администрација.  

По прибирањето и проверката  на документите од 
ставот 3 на овој член, Министерството за образование 
и наука изготвува листа на студенти кои можат да ко-
ристат вредносен бон-ваучер и истата ја доставува до 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација, најдоцна до 1 јуни 2015 година.  

Член 4 
Вредносните бонови-ваучери се издаваат во номи-

нална вредност од 8.000 денари.   
 

Член 5 
Средствата за издавање на  вредносните бонови-ва-

учери се обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2015 и 2016 година. 

 

Член 6 
Вредносни бонови-ваучери се издаваат во материја-

лизирана форма и гласат на доносител.      
 

Член 7 
Дизајнот и печатењето на вредносните бонови-вау-

чери согласно со Законот за јавните набавки гo врши 

Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација.  

Министерството за информатичко општество и ад-
министрација води евиденција за издадените ваучери, 
врши доставување на ваучерите до високо образовните 
установи во Република Македонија и ја спроведува по-
стапката по издадените  вредносни бонови-ваучери. 

 
Член 8 

За евиденција и идентификација на корисникот на  
вредносниот бон-ваучер Министерството за информа-
тичко општество и администрација обезбедува веб ап-
ликација согласно со Законот за јавните набавки.  

 

Член 9 
Вредносните бонови-ваучери се со еднократна 

употреба и се употребуваат како учество за купување 
на таблет компјутер со надворешна тастатура. 

Вредносните бонови-ваучери се употребуваат за ку-
пување на таблет компјутери од ставот 1 на овој член 
од субјекти (трговски друштва и трговци поединци) 
кои се регистрирани за дејности поврзани со трговија, 
одржување и поправка на компјутери. 

Субјектите од ставот 2 на овој член треба да постојат 
на пазарот подолго од две години, да имаат  свои продаж-
ни места и да имаат повеќе од три вработени лица.  

При реализацијата на ваучерите субјектите од ста-
вот 2 на овој член треба да издаваат гарантен лист со 
сериски број на уредот.  

 
Член 10 

Исплатата по издадените  вредносни бонови-вауче-
ри се врши од страна на Министерството за информа-
тичко општество и администрација. 

Исплатата на средствата на субјектите од членот 9 
став 2 од овој закон се врши врз основа на доставените 
искористени вредносни бонови-ваучери, копија од 
фискална сметка и копија од договорот за купопродаж-
ба на таблет компјутер со надворешна тастатура. 

 
Член 11 

При приемот на вредносниот бон-ваучер, субјекти-
те од членот 9 од овој закон се должни за идентифика-

ција на корисникот на ваучерот да ја користат веб ап-
ликацијата од членот 8 од овој закон, за што Минис-
терството за информатичко општество и администра-
ција е должно да им обезбеди пристап.  
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Субјектите од членот 9 од овој закон се должни за 
секој примен вредносен бон -ваучер да водат евиденци-
ја во која се наведува името и презимето на студентот, 
бројот на индексот, бројот на личната карта или патна-
та исправа, серискиот број на вредносниот бон-вауче-
рот и да има личен потпис на студентот врз основа на 
пополнет формулар и изјава за купување на таблет 
компјутер со надворешна тастатура со вредносен бон-
ваучер, со кој изјавува дека го предал вредносниот 
бон-ваучерот со наведениот сериски број.  

Формата и содржината на образецот на формуларот со 
изјавата од ставот 2 на овој член го пропишува министе-
рот за информатичко општество и администрација. 

 
Член 12 

Вредносните бонови-ваучери можат да се искорис-
тат за купување на таблет компјутер со надворешна 
тастатура најдоцна до 25 јуни 2015 година.  

Субјектите од членот 9 од овој закон можат да ги 
достават вредносните бонови -ваучери за наплата до 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација најдоцна до 5 јули 2015 година. 

Исплата на средствата за искористените вредносни 
бонови-ваучери на субјектите од членот 9 од овој за-
кон, Министерството за информатичко општество и ад-
министрација го врши на тој начин што една половина 
од износот на средствата за искористените ваучери ги 
врши најдоцна до 31 декември 2015 година, а преоста-
натата половина од износот на средствата најдоцна до 
31 јануари 2016 година. 

 
Член 13 

Распределбата на вредносните бонови-ваучери по 
високо образовните установи во Република Македони-
ја ја врши Министерството за информатичко општес-
тво и администрација врз основа на изготвена листа од 
Министерството за образование и наука од членот 3 
став 5 од овој закон. 

Во случај распределениот број на вредносни бо-
нови-ваучери на високо образовните установи да не 
биде целосно искористен, високо образовната установа 
е должна записнички  вредносните бонови -ваучери да 
ги врати во Министерството за информатичко општес-
тво и администрација. 

Министерството за информатичко општество и ад-
министрација е должно да ја извести Владата на Репуб-
лика Македонија во рок од седум дена од извршената 
распределба на вредносните бонови-ваучери за бројот 
што е распределен по одделни високо образовни уста-
нови во Република Македонија. 

 
Член 14 

Студентот при подигање на вредносниот бон-вауче-
рот во високо образовната установа, е должен да по-
полни формулар со изјава за прием на вредносниот 
бон-ваучер за купување на таблет компјутер со надво-
решна тастатура во кој го наведува своето име и пре-
зиме, бројот на личната карта или патната исправа, 
бројот на индексот и серискиот број на вредносниот 
бон-ваучерот кој го добил. 

Одговорното лице за дистрибуција на вредносните 
бонови-ваучери во високо образовната установа, е 
должно бројот на личната карта односно патната ис-
права на студентот да го впише на вредносниот бон-ва-
учерот на место определено за тоа, пред да го предаде 
истиот на студентот. 

Одговорното лице за дистрибуција на вредносните 
бонови-ваучери во високо образовната установа, пред 
да го издаде вредносниот бон-ваучерот  е должно да ги 
внесе податоците од ставот 2 на овој член во веб апли-
кацијата од членот 8 од овој закон. 

Формата и содржината на образецот на формуларот 
со изјавата од ставот 1 на овој член го пропишува ми-

нистерот за информатичко општество и администрација. 
 

Член 15 
Високо образовните установи се должни во рок од 

15 дена од денот на приемот на вредносните бонови-
ваучери, да достават извештај за бројот на распределе-
ни вредносни бонови-ваучери на студенти согласно со 

овој закон, до Министерството за информатичко оп-
штество и администрација и до Министерството за об-
разование и наука. 

 
Член 16 

При примопредавањето на вредносните бонови-ва-
учери меѓу  Министерството за информатичко општес-

тво и администрација и високо образовните установи 
задолжително се води записник за примопредавањето 
кој мора да биде потпишан од најмалку  три одговорни 
лица од субјектите меѓу кои се врши примопредавање-
то на вредносните бонови-ваучери. 

 
Член 17 

Неискористените вредносни бонови-ваучери изда-
дени согласно со овој закон Министерството за инфор-
матичко општество и администрација и Министерство-
то за внатрешни работи ги поништуваат комисиски нај-
доцна до  15 јули 2015 година. 

 
Член 18 

Министерот за информатичко општество и адми-
нистрација донесува Упатство за спроведување на овој 
закон. 

 
Член 19 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон и наменското користење на вредносните бонови-
ваучери го вршат Министерството за образование и на-
ука - Државниот просветен инспекторат и Министер-
ството за економија - Државен пазарен инспекторат. 

 
Член 20 

Се задолжува Министерството за информатичко 
општество и администрација да достави целосен из-
вештај за реализација на овој закон преку Владата на 
Република Македонија до Собранието на Република 
Македонија, заклучно до 15 февруари 2016 година. 

 
Член 21 

Секој кој ќе го злоупотреби вредносниот бон-вау-
чер издаден согласно со овој закон или ќе го фалсифи-
кува ќе одговара за сторено кривично дело согласно со 
Кривичниот законик. 

 

Член 22 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе 
се применува до 29 февруари 2016 година. 
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L I GJ 
PËR EMETIMIN E BONOVE ME  

VLERË-VAUÇERËVE 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohet procedura për emetimin dhe 

shfrytëzimin e bonove me vlerë-vauçerëve që shfrytëzohen 
për blerjen e tablet kompjuterit me tastierë të jashtme, për 
nevojat e studentëve të rregullt shtetas të Republikës së 
Maqedonisë, të regjistruar për herë të parë në vitin e tretë 
dhe të katërt të ciklit të parë të studimeve në vitin shkollor 
2014/2015 në institucionet e arsimit të lartë në Republikën 
e Maqedonisë dhe studentëve që janë të evidentuar si 
persona me nevoja të veçanta, të regjistruar në cilin do vit 
të studimeve në vitin shkollor 2014/2015 në institucionet e 
arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë. 

Me bono me vlerë-vauçer nga paragrafi 1 i këtij neni, 
pajisen studentët nga familjet në të cilat të hyrat e 
përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë shumën prej 32.741 
denarë të hyra bruto.  

 
Neni 2 

Studentë të rregullt të regjistruar për herë të parë në 
vitin e tretë dhe të katërt të ciklit të parë të studimeve në 
vitin shkollor 2014/2015, në institucionet e arsimit të lartë 
në Republikën e Maqedonisë, sipas këtij ligji, janë të gjithë 
studentët e rregullt, shtetas të Republikës së Maqedonisë 
dhe që janë regjistruar për herë të parë në vitin e tretë dhe 
të katërt të ciklit të parë të studimeve në institucionet e 
arsimit të lartë, deri më 15 nëntor 2014. 

Studentë që janë të evidentuar si persona me nevoja të 
veçanta, sipas këtij ligji, janë të gjithë studentët e 
regjistruar në cilin do vit të studimeve në vitin shkollor 
2014/2015 në institucionet e arsimit të lartë në Republikën 
e Maqedonisë deri më 15 nëntor 2014, e që janë të 
evidentuar si persona me nevoja të veçanta. 

  
Neni 3 

Studenti i rregullt statusin e vet se është nga familje në 
të cilën të hyrat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë 
shumën prej 32.741 denarë të hyra bruto e dëshmon me 
certifikatë të lëshuar nga Drejtoria e të Hyrave Publike, për 
të hyra të realizuara në baza të ndryshme për vitin 2014 (të 
hyra nga kryerja e veprimtarisë bujqësore, të hyra nga 
prona dhe të drejtat pronësore, të hyra nga kapitali, fitime 
të kapitalit, fitime nga lojërat e fatit dhe lojërat tjera 
shpërblyese, të hyra nga veprimtaria e pavarur, rroga e 
realizuar e anëtarëve të punësuar të familjes ose e studentit 
të rregullt), për të dy prindërit apo kujdestarët e studentit 
veç e veç dhe për vetë studentin. Certifikata dorëzohet në 
shërbimin e studentëve të fakultetit amë. 

Studenti i cili jeton me një prind apo pa prindër të 
njëjtën e dëshmon me fotokopje të aktit për ndërprerje të 
martesës apo certifikatë nga libri i amzës i të vdekurve, 
kurse studentët që kanë lidhur martesë dhe kanë formuar 
familje të njëjtën e dëshmojnë me fotokopje nga libri i 
amzës i të kurorëzuarve.   

Shërbimi i studentëve i fakultetit amë, certifikatat 
bashkë me listën e përpiluar për numrin e studentëve të 
rregullt të regjistruar që janë nga familjet në të cilat të hyrat 
e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë shumën prej 32.741 
denarë të hyra bruto dhe të cilët janë regjistruar për herë të 
parë në vitin e tretë dhe të katërt të ciklit të parë të 
studimeve në vitin studimor 2014/2015, në institucionet e 
arsimit të lartë dhe studentëve që janë të evidentuar si 
persona me nevoja të veçanta, të regjistruar në cilin do vit 
të studimeve në vitin shkollor 2014/2015 në institucionet e 

arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë, në formë me 
shkrim dhe në formë elektronike i dorëzon te Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës në afat prej pesë ditësh nga 
përfundimi i afatit për aplikim të studentëve, i përcaktuar 
në shpalljen që e publikon Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës me të cilën i fton studentët 
dhe subjektet nga neni 9 i këtij ligji të marrin pjesë në 
shfrytëzimin e bonove me vlerë-vauçerëve. 

Për kontroll të dokumenteve të nevojshme për marrjen 
e bonos me vlerë-vauçerit, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës formon komision ndërresorial të përbërë nga 
njëmbëdhjetë anëtarë dhe zëvendës të tyre, prej të cilëve 
tre anëtarë dhe zëvendës të tyre nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, dy anëtarë dhe zëvendës të tyre nga 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, dy anëtarë dhe 
zëvendës të tyre nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, dy 
anëtarë dhe zëvendës të tyre nga Drejtoria e të Hyrave 
Publike dhe dy anëtarë dhe zëvendës të tyre nga Ministria e 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës. 

Pas grumbullimit dhe kontrollit të dokumenteve nga 
paragrafi 3 i këtij neni, Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
përpilon listë të studentëve që mund të shfrytëzojnë bono 
me vlerë-vauçer dhe të njëjtën e dorëzon në Ministrinë e 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës më së voni deri 
më 1 qershor 2015.  

 
Neni 4 

Bonot me vlerë – vauçerët emetohen në vlerë nominale 
prej 8.000 denarësh.   

 
Neni 5 

Mjetet për emetimin e bonove me vlerë – vauçerëve 
janë siguruar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për 
vitin 2015 dhe 2016. 

                                                               
Neni 6 

Bonot me vlerë – vauçerët emetohen në formë të 
materializuar dhe janë në emër të prurësit. 

 
Neni 7 

Dizajnin dhe shtypjen e bonove me vlerë – vauçerëve 
në pajtim me Ligjin për furnizime publike, e kryen 
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.   

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
mban evidencë për vauçerët e emetuar, kryen dorëzim të 
vauçerëve te institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 
Maqedonisë dhe e zbaton procedurën për bonot me vlerë-
vauçerët e emetuar. 

 
Neni 8 

Për evidencë dhe identifikim të shfrytëzuesit të bonos 
me vlerë – vauçerit, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës siguron ueb aplikacion në pajtim me Ligjin 
për furnizime publike.  

 
Neni 9 

Bonot me vlerë – vauçerët janë me përdorim të 
njëhershëm dhe përdoren si pjesëmarrje për blerje të tablet 
kompjuterit me tastierë të jashtme. 

Bonot me vlerë – vauçerët përdoren për blerjen e tablet 
kompjuterëve nga paragrafi 1 i këtij neni nga subjekte 
(shoqëri tregtare dhe tregtarë individë) që janë të 
regjistruar për veprimtari të lidhura me: tregti, mirëmbajtje 
dhe riparim të kompjuterëve. 

Subjektet nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të ekzistojnë 
në treg më gjatë se dy vite, t'i kenë vendet e tyre të shitjes 
dhe të kenë më shumë se tre persona të punësuar.   
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Gjatë realizimit të vauçerëve subjektet nga paragrafi 2 i 
këtij neni, duhet të lëshojnë fletëgaranci me numër serik të 
pajisjes.   

 
Neni 10 

Pagesa për bonot e emetuara me vlerë – vauçerët kryhet 
nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. 

Pagesa e mjeteve për subjektet nga neni 9 paragrafi 2 i 
këtij ligji, bëhet në bazë të bonove me vlerë – vauçerëve të 
shfrytëzuar të dorëzuar, kopjes së llogarisë fiskale dhe 
kopjes së marrëveshjes për shitblerje të tablet kompjuterit 
me tastierë të jashtme. 

 
Neni 11 

Gjatë pranimit të bonos me vlerë-vauçerit, subjektet 
nga neni 9 i këtij ligji, detyrohen që për identifikim të 
shfrytëzuesit të vauçerit ta shfrytëzojnë ueb aplikacionin 
nga neni 8 i këtij ligji, për çfarë Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës detyrohet t’u sigurojë qasje.  

Subjektet nga neni 9 i këtij ligji detyrohen që për çdo 
bono me vlerë-vauçer të pranuar të mbajnë evidencë në të 
cilën shënohet emri dhe mbiemri i studentit, numri i 
indeksit, numri i letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit, 
numri serik i bonos me vlerë-vauçerit dhe të ketë 
nënshkrim personal të studentit në bazë të formularit të 
plotësuar dhe deklaratë për blerje të tablet kompjuterit me 
tastierë të jashtme me bono me vlerë-vauçer, me të cilën 
deklaron se e ka dorëzuar bonon me vlerë-vauçerin me 
numrin e shënuar serik.  

Formën dhe përmbajtjen e formularit me deklaratën 
nga paragrafi 2 i këtij neni, e përcakton ministri i Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës. 

               
Neni 12 

Bonot me vlerë – vauçerët mund të shfrytëzohen për 
blerjen e tablet kompjuterit me tastierë të jashtme më së 
voni deri më 25 qershor 2015.  

Subjektet nga neni 9 i këtij ligji, mund t'i dorëzojnë 
bonot me vlerë – vauçerët për arkëtim në Ministrinë e 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më së voni deri 
më 5 korrik 2015. 

Pagesën e mjeteve për bonot me vlerë – vauçerët e 
shfrytëzuar të subjekteve nga neni 9 i këtij ligji, Ministria e 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës e kryen në atë 
mënyrë që njërën gjysmë të shumës së mjeteve për 
vauçerët e shfrytëzuar i kryen më së voni deri më 31 
dhjetor 2015, kurse gjysmën tjetër të shumës së mjeteve 
më së voni deri më 31 janar 2016. 

    
Neni 13 

Shpërndarjen e bonove me vlerë – vauçerëve nëpër 
institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë 
e kryen Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës në bazë të listës së përpiluar nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës nga neni 3 paragrafi 5 i këtij ligji. 

Në rast se numri i shpërndarë i bonove me vlerë – 
vauçerëve në institucionet e arsimit të lartë nuk 
shfrytëzohet plotësisht, institucioni i arsimit të lartë 
detyrohet që me procesverbal bonot me vlerë – vauçerët t’i 
kthejë në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës.  

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
detyrohet ta njoftojë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
në afat prej shtatë ditësh nga shpërndarja e kryer e bonove 
me vlerë – vauçerëve për numrin që është shpërndarë nëpër 
institucione të veçanta të arsimit të lartë në Republikën e 
Maqedonisë. 

Neni 14 
Studenti gjatë marrjes së bonos me vlerë – vauçerit në 

institucionin e arsimit të lartë, detyrohet që të plotësojë 
formular me deklaratë për pranim të bonos me vlerë – 
vauçerit për blerje të tablet kompjuterit me tastierë të 
jashtme në të cilin e shënon emrin dhe mbiemrin e tij, 
numrin e letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit, 
numrin e indeksit dhe numrin serik të bonos me vlerë-
vauçerit që e ka marrë. 

Personi përgjegjës për distribuim të bonove me vlerë-
vauçerëve në institucionin e arsimit të lartë, detyrohet që 
numrin e letërnjoftimit, përkatësisht të dokumentit të 
udhëtimit të studentit ta regjistrojë në bonon me vlerë-
vauçerin në vend të caktuar për këtë, para se t'ia dorëzojë të 
njëjtin studentit. 

Personi përgjegjës për distribuim të bonove me vlerë-
vauçerëve në institucionin e arsimit të lartë, para se ta japë 
bonon me vlerë – vauçerin, detyrohet që t'i fusë të dhënat 
nga paragrafi 2 i këtij neni në ueb aplikacionin nga neni 8 i 
këtij ligji. 

Formën dhe përmbajtjen e formularit me deklaratën 
nga paragrafi 1 i këtij neni, e përcakton ministri i Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës. 

 
Neni 15 

Institucionet e arsimit të lartë detyrohen që në afat prej 
15 ditësh nga dita e pranimit të bonove me vlerë – 
vauçerëve, të dorëzojnë raport për numrin e bonove me 
vlerë – vauçerëve të shpërndarë studentëve në pajtim me 
këtë ligj, në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës dhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

                                                                             
Neni 16 

Gjatë pranim-dorëzimit të bonove me vlerë – vauçerëve 
ndërmjet Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës dhe institucioneve të arsimit të lartë, 
detyrimisht mbahet procesverbal për pranim-dorëzimin, i 
cili doemos duhet të nënshkruhet prej së paku tre 
personave përgjegjës nga subjektet ndërmjet të cilëve bëhet 
pranim-dorëzimi i bonove me vlerë-vauçerëve. 

 
Neni 17 

Bonot me vlerë-vauçerët e pashfrytëzuar të emetuar në 
pajtim me këtë ligj, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës dhe Ministria e Punëve të Brendshme i 
anulojnë me komision më së voni deri më 15 korrik 2015. 

 
Neni 18 

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
miraton Udhëzim për zbatimin e këtij ligji. 

 
Neni 19 

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe 
shfrytëzimin me dedikim të bonove me vlerë – vauçerëve, 
kryejnë Ministria e Arsimit dhe Shkencës-Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit dhe Ministria e Ekonomisë-Inspektorati 
Shtetëror i Tregut. 

 
Neni 20 

Ngarkohet Ministria e Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës që të dorëzojë raport të plotë për realizimin e 
këtij ligji nëpërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, përfundimisht 
deri më 15 shkurt 2016.    

 
Neni 21 

Secili që do ta keqpërdor bonon me vlerë-vauçerin e 
emetuar në pajtim me këtë ligj ose do ta falsifikojë, do të 
përgjigjet për vepër të kryer penale në pajtim me Kodin penal. 

 
Neni 22 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të 
zbatohet deri më 29 shkurt 2016. 
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1863. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 март 2015 година. 
   
     Бр. 08 – 1388/1                           Претседател 
24  март 2015 година              на Република Македонија,                       

    Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 
180/14, 188/14 и 20/15), во членот 4 точка 17 сврзникот 
“и“ на крајот од реченицата се заменува со точка за-
пирка. 

Во точката 18 точката на крајот од реченицата се 
брише и се додава сврзникот “и“. 

По точка 18 се додава нова точка 19, која гласи: 
„19. „Друг договор“ претставува секој вид на дого-

вор или друг акт, без оглед на нивната форма и вид, со 
кој се определува надоместок за извршување на физич-
ка и/или интелектуална работа, вклучувајќи  и  извршу-
вање на функција на именувано или избрано лице, уп-
равител или членување во орган на управување и над-
зор во трговски друштва, орган на управување и надзор 
на државни и јавни институции и установи (агенции, 
дирекции, фондови, регулаторни тела, јавни претприја-
тија, институти, заводи и слично), учество и членување 
во други органи, одбори, совети, комисии, комитети, 
установи, тела и слично.“ 

 
Член 2 

Во членот 7 став (1) точката 1-а) се брише. 
Во точката 13) зборовите: „за претходната година 

објавена од“ се заменуваат со зборовите:„по работник 
во Република Македонија објавена во јануари во теков-
ната година според податоците на“.  

 
Член 3 

Во членот 10 став (1) точката 1-а) се брише. 

Во точката 16) зборовите: „за претходната година 
објавена од“ се заменуваат со зборовите: „по работник 
во Република Македонија објавена во јануари во теков-
ната година според податоците на“.  

 
Член 4 

Во членот 14 став (1) точката 1-а) се брише. 
Точката 15) се менува и гласи:  
„разликата меѓу вкупниот износ на остварените на-

доместоци по договор за дело, авторски договор и/или 
друг договор во текот на месецот, претходно намалени 
за признатите трошоци утврдени во Законот за персо-
налниот данок на доход за авторски договори и изно-
сот на минималната плата утврдена со закон, за лицата 
од член 7 став (1) точка 15 и членот 10 став (1) точка 18 
од овој закон;“. 

Точката 16 ) се менува и гласи: 
„разликата меѓу вкупниот износ на остварените на-

доместоци по договор за дело, авторски договор и/или 
друг договор во текот на месецот, претходно намалени 
за признатите трошоци утврдени во Законот за персо-
налниот данок на доход за авторски договори, и изно-
сот на просечната нето плата по работник во Републи-
ка Македонија објавена во јануари во тековната година 
според податоците на Државниот завод за статистика, 
за лицата од членот 7 став (1) точка 13 и членот 10 став 
(1) точка 16 од овој закон; “. 

Ставот (4) се брише. 
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „во рок 

од пет дена по приемот на надоместокот“ се заменува-
ат со зборовите: „до петтиот ден од месецот за  приме-
ните надоместоци во претходниот месец“. 

Ставот (6) станува став (5). 
 

Член 5 
Членот 16 се менува и гласи: 
„(1) Највисока месечна основица за пресметување и 

уплата на придонесите за примањата од работен однос 
е износот од дванаесет просечни плати. 

(2) Највисока месечна основица за плаќање на при-
донеси за примањата по основ на договор за дело и/или 
авторски договор или друг договор со кој е определен 
надоместок за извршената работа, остварени во теков-
ниот месец е износот од дванаесет просечни плати. 

(3) Највисока месечна основица за пресметување и 
уплата на придонесите за самовработено лице е изно-
сот од осум просечни плати. 

(4) Највисока месечна основица за пресметување и 
уплата на придонеси за тековната година за лице ко-
рисник на паричен надоместок за време на привремена 
невработеност изнесува 80% од просечната плата по 
работник во Република Македонија објавена во јануари 
во тековната година според податоците на Државниот 
завод за статистика. 

(5) При пресметка на највисоката месечна основица 
за тековната година се зема предвид просечната плата 
по работник во Република Македонија објавена во ја-
нуари во тековната година според податоците на 
Државниот завод за статистика. 

(6) На износот повисок од највисоката месечна ос-
новица не се пресметуваат и уплатуваат придонеси.“ 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува за пресметка и уплата на придонесите 
почнувајќи од март 2015 година. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I 
DETYRUESHËM SOCIAL 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 
social (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 
185/11, 44/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/13, 
180/14, 188/14 dhe 20/15), në nenin 4 pika 17, lidhëza 
“dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje. 

Në pikën 18 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohet 
lidhëza "dhe”. 

Pas pikës 18 shtohet pikë e re 19 si vijon: 
“19. “Marrëveshje tjetër” paraqet çdo lloj i 

marrëveshjes ose aktit tjetër, pa marrë parasysh formën dhe 
llojin e tyre, me të cilën përcaktohet kompensim për 
kryerje të punës fizike dhe/ose intelektuale, duke përfshirë 
edhe kryerjen e funksionit të personit të emëruar ose 
zgjedhur, drejtorit ose anëtarësimit në organ të menaxhimit 
dhe mbikëqyrjes në shoqëri tregtare, organ të menaxhimit 
dhe mbikëqyrjes në institucione dhe ente shtetërore dhe 
publike (agjenci, drejtori, fonde, trupa rregullatorë, 
ndërmarrje publike, institute, ente dhe ngjashëm), 
pjesëmarrje dhe anëtarësim në organe tjera, borde, këshilla, 
komisione, komitete, ente, trupa dhe ngjashëm." 

 
Neni 2 

Në nenin 7 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Në pikën 13) fjalët: “për vitin paraprak të publikuar 

nga” zëvendësohen me fjalët: “për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të publikuar në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të".  

 
Neni 3 

Në nenin 10 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Në pikën 16) fjalët: “për vitin paraprak të publikuar 

nga” zëvendësohen me fjalët: “për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të publikuar në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të”.  

 
Neni 4 

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 1-a) shlyhet. 
Pika 15) ndryshohet si vijon:  
“dallimi ndërmjet shumës së përgjithshme të 

kompensimeve të realizuara për marrëveshje për vepër, 
marrëveshje autoriale dhe/ose marrëveshje tjetër gjatë 
muajit, të zvogëluara paraprakisht për shpenzimet e 
pranuara të përcaktuara në Ligjin për tatim personal mbi të 
ardhurat për marrëveshje autoriale dhe shumës së pagës 
minimale të përcaktuar me ligj, për personat nga neni 7 
paragrafi (1) pika 15 dhe neni 10 paragrafi (1) pika 18 e 
këtij ligjit;”. 

Pika 16) ndryshohet si vijon: 
“dallimi ndërmjet shumës së përgjithshme të 

kompensimeve të realizuara për marrëveshje për vepër, 
marrëveshje autoriale dhe/ose marrëveshje tjetër gjatë 
muajit, të zvogëluara paraprakisht për shpenzimet e 
pranuara të përcaktuara në Ligjin për tatim personal mbi të 
ardhurat për marrëveshje autoriale dhe shumës së neto 
pagës mesatare për punëtor në Republikën e Maqedonisë të 
shpallur në janar në vitin rrjedhës sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror për Statistikë, për personat nga neni 7 paragrafi 
(1) pika 13 dhe neni 10 paragrafi (1) pika 16 e këtij ligjit;”. 

Paragrafi (4) shlyhet. 
Në paragrafin (5) që bëhet paragraf (4) fjalët: “në afat 

prej pesë ditëve pas pranimit të kompensimit" 
zëvendësohen me fjalët: “deri në ditën e pestë të muajit për 
kompensimet e pranuara në muajin paraprak”. 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 5 
Neni 16 ndryshohet si vijon: 
“(1) Baza më e lartë mujore për përllogaritje dhe pagim 

të kontributeve për të hyrat nga marrëdhënia e punës është 
shuma prej dymbëdhjetë pagave mesatare. 

(2) Baza më e lartë mujore për pagim të kontributeve 
për të hyrat në bazë të marrëveshjes për vepër dhe/ose 
marrëveshjes autoriale ose marrëveshjes tjetër me të cilën 
është caktuar kompensim për punën e kryer, të realizuara 
në muajin rrjedhës, është shuma prej dymbëdhjetë pagave 
mesatare.   

(3) Bazë mujore më e lartë për përllogaritje dhe pagim 
të kontributeve për person të vetëpunësuar është shuma 
prej tetë pagave mesatare. 

(4) Bazë mujore më e lartë për përllogaritje dhe pagim 
të kontributeve për vitin rrjedhës për person shfrytëzues të 
kompensimit me para gjatë papunësisë së përkohshme 
është 80% e pagës mesatare për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë të shpallur në janar në vitin rrjedhës sipas të 
dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë. 

(5) Gjatë përllogaritjes së bazës mujore më të lartë për 
vitin rrjedhës merret parasysh paga mesatare për punëtor 
në Republikën e Maqedonisë e shpallur në janar në vitin 
rrjedhës sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë. 

(6) Në shumën më të lartë se baza mujore më e lartë 
nuk përllogariten dhe paguhen kontribute.” 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të zbatohet 
për përllogaritje dhe pagim të kontributeve duke filluar nga 
marsi 2015. 

__________ 

1864. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

административни службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 март 2015 година. 
   
     Бр. 08 – 1389/1                            Претседател 
24 март 2015 година              на Република Македонија,                       

    Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за административните службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
27/14 и 199/14), во членот 108 во ставот (1) зборовите: 
„во рок од две години од денот на започнувањето со 
примената на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
„на кое бил распореден на денот на започнување со 
примена на овој закон, во рок од една година од денот 
на пристапување на Република Македонија во Европ-
ската унија“.  

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS 

ADMINISTRATIVË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe 199/14), në 
nenin 108 në paragrafin (1) fjalët: "në afat prej dy vjetësh 
nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji" zëvendësohen 
me fjalët: "në të cilin ka qenë i sistemuar në ditën e fillimit 
me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e 
aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin 
Evropian".  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1865. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 

 
I 

Г. Гоце Карајанов се поставува на должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Руската Федерација, со седиште во Москва. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 33 Претседател 

24 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1866. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа на: 

- КО Рашче, адреса село Рашче во Скопје на КП 
2622/2 број на зграда 1, намена на зграда и друг објект  
Б1-17, влез 1, кат ПР, број 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, површи-
на 50.22 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите. 

  
Член 2 

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

 
Бр.42-855/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1867. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа на: 

КО Кисела Вода 2, адреса булевар Видое Смилев-
ски Бато бр.51 во Скопје, на КП 1717/2, број на зграда-
та во парцелата 1, намена на зградата и друг објект А2-
2, Влез 2, Кат ПР, Број на посебен дел од зграда 1, На-
мена на посебниот дел од зградата ДП, површина 43.44 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
Бр.42-855/2 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1868. 
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА  
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА  

ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минералната суровина 
– мермер и варовник на локалитетот „Црн Врв“ општи-
на Студеничани поднесена од Друштво за производ-
ство услуги и трговија на големо и мало ПРИНЦ ЕН-
ТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бр. 24-
260/1 од 10.1.2014 година со дополнување бр.24-260/12 
од 25.7.2014 година, бидејќи е доставено негативно 
мислење од  Министерство за животна средина и прос-
торно планирање - Управа за животна средина бр. 11-
1771/4 од 25.2.2014 година, со образложение дека: 

„Подрачјето каде што се планира да се изведуваат 
деталните геолошки истражувања на минералната су-
ровина – мермер и варовник, се наоѓа на локалитетот 
„Црн Врв“ во општина Студеничани и истото го зафаќа 
просторот непосредно помеѓу врвот Солунска Глава 
(2540 мнв), како највисок врв на планината Јакупица и 
врвот Горно Бегово (2120 мнв). Согласно Просторниот 
План на Република Македонија – Секторската студија 
за заштита на природното наследство (1999) и Студија-
та за истражување и вреднување на природното богат-
сво на планинскиот масив Јакупица (1999), Планината 
Јакупица е предложена за заштита од II категорија- На-
ционален парк. Исто така ова подрачје е идентифику-
вано како дел од националната Емералд мрежа, као 
подрачје од Европско значење за зачувување на при-
родните вредности и биодиверзитетот, согласно Берн-
ската Конвенција при Советот на Европа (2009)“. 

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

 
Бр.42-1169/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1869. 
Врз основа на член 54-а 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, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/14),  Владата на  Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Здрав-

ствен дом Крива Паланка му престанува користeњето на 
движната ствар - патничко моторно возило: марка 
CHEVROLET, модел SPARK, број на шасија 

KL1KF480J8C463237, број на мотор B10S1/067478KB2, 
регистарска ознака SK-686-SA, година на производство 
2008 година, работна зафатнина  на моторот 995см3, си-
ла на моторот 48 kW/ks, боја на каросеријата- бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користње без надомест на Министерството за 
здравство. 

 
Член 3 

Директорот на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка 
склучува договор со министерот за здравство  со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-1926/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1870. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на  Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука  на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
недвижните ствари - дел од објекти во зграда бр. 1, 
влез 1, со вкупна површина  од 94 м2, лоцирани  на  ул. 
„Гоце Делчев“ бб Кратово, кои се наоѓаат на КП 
бр.909/3, КО Кратово, евидентирани во Имотен лист 
бр.3972,  сопственост на Република Македонија, и  тоа: 

- кат 1,  деловен простор со површина од 84 м2,  
- су,  помошна  просторија со површина  од 10 м2. 
  

Член 2 
Недвижните  ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на  ЈУ Центар за 
социјална работа Кратово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните  ствари од член 
1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството 
за здравство и ЈУ Центар за социјална работа Кратово  
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во  сила на 
оваа одлука. 

  
Член 4 

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

 
Бр.42-2383/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република  Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНИОТ СОJУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува ко-
ристењето на движните ствари – книги, и тоа: 

1871. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националниот 

сојуз на слепите на Република Македонија. 

  

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со претседателот на Националниот сојуз на 

слепите на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

      

Член 4 

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

Македонија”. 

 

        Бр.42-2390/1                                          Заменик на претседателот 

  17 март 2015 година                                           на Владата на Република 

           Скопје                                           Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 
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Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе 

                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

                                                                 
Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа: 

1872. 
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Член 2 
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за животна 

средина и просторно планирање, без надомест. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на  Република Македонија, склучува до-

говор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од членот 1  од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
        Бр.42-2500/1                                            Заменик на претседателот 
 17 март 2015 година                                           на Владата на Република 
            Скопје                                           Македонија, 

                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1873. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА НОВАЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 4 

2. Столици 5 

3. Столици-фотељи 6 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Но-
ваци. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Новаци со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2959/29 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1874. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година 
донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 9 

2. Столици 7 

3. Метален ормар 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Петро-
вец. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Петровец со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2959/30 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1875. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 2 
2. Работни столици 5 
3. Столици-фотељи 2 
4. Столици 2 
5. Мало дрвено плакарче 1 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Плас-
ница. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Пласница, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2959/31 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1876. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 2 

2. Дрвен трокрилен плакар 1 

3. Столици 3 

4. Столици-фотељи 4 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Ран-
ковце. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Ранковце со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2959/32 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1877. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ОПШТИНА РОСОМАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Мали дрвени плакари 2 

2. Столици 2 

3. Столици-фотељи 2 

4. Дрвена клуб маса 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Росо-
ман. 

  
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Росоман, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-2959/33 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1878. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 5 

2. Дрвени двокрилни пла-

кари 

2 

3. Работни столици 7 

4. Дрвени зидни полици 2 

5. Голема маса со стакло 1 

6. Скајни полуфотељи 5 

7. Витрини со стакло 3 

8. Матален плакар 1 

9. Метална каса 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Старо 

Нагоричане. 

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Старо Нагоричане, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-2959/34 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

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

1879. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 4 

2. Столици 3 

3. Мал метален шкаф 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Свети 
Николе. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-2959/35 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1880. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе  

 

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

 ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 



 Стр. 24 - Бр. 48                                                                                        25 март 2015 
 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 4 

2. Дактило биро 1 

3. Дрвен двокрилен плакар 1 

4. Дрвен трокрилен плакар 1 

5. Метален плакар 1 

6. Столици 10 

7. Столица-фотеља 1 

8. Мало дрвено плакарче 1 

9. Дрвена закачалка 1 

10. Теписони 2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Васи-

лево. 

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Василево со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

  

Бр.42-2959/36 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

1881. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 годи-

на, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 8 

2. Столици 3 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест на Општина 

Велес. 

Член  3 
Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.42-2959/37 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

1882. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 годи-

на, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 8 

2. Столици 6 

3. Метален ормар 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Зелени-

ково. 

  

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Зелениково со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.42-2959/38 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1883. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 5 

2. Дрвена клуб маса 1 

3. Работни столици 9 

4. Железна столица обложе-

на со дрво 

1 

5. Тапацирани столици 6 

6. Мало дрвено плакарче 1 

7. Дрвен плакар 1 

8. Столици-фотељи 5 

9. ТВ Самсунг 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Зр-

новци. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Зрновци, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.42-2959/39 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

1884. 

Врз основа на член 11 алинеја 1 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 

98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
 ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија - Скопје бр. 02-
344/4 од 17.3.2015 година, донесена од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузи-
ја – Скопје. 

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

 
Бр.42-2989/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1885. 
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ 
(ТУРИСТИЧКИ И УГОСТИТЕЛСКИ КАПАЦИ-
ТЕТИ-ОДМОРАЛИШТА) КО ЛОКВИЦА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Б5-хотелски комплекси (туристички и 
угостителски капацитети-одморалишта) КО Локвица, 
општина Македонски Брод. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 16448м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
                                                                       

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

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

 
Бр.42-11435/1-14 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1886. 
Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 42/14, 116/14 и 33/15) министерот за 
внатрешни работи донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
I. Цените на обрасците што ги издава Министер-

ството за внатрешни работи, изнесуваат за: 

 
1. Лична карта.................................. 190,00 денари 
2. Пасош..........................................    1.500,00 денари 
3. Дипломатски пасош...................  1.500,00 денари 
4. Службен пасош..........................          1500,00 денари 
5. Уверение за државјанство..........  50,00 денари 
6. Возачка дозвола.........................  280,00 денари 

7. Возачка книшка........................  100,00 денари 
8. Пробен тест за проверка на зна-

ење на кандидат за возач............  100,00 денари 
9. Дозвола за возач - инструктор... 300,00 денари 
10. Лиценца за авто - школa............  6.000,00 денари 
11. Лиценца  за авто - школа  (изда-

дена за одземена категорија)..... 250,00 денари 
12. Лиценца за испитен центар.......      30.000,00 денари 

13. Лиценца за работа на стручни 
работници за извршување на 
работи на технички преглед на 
возила………………………......          250,00 денари 

14. Сообраќајна дозвола за возило..          200,00 денари 
15. Сообраќајна дозвола за трактор.         200,00 денари 
16. Налепница за извршена регис-

трација......................................        60,00 денари 
17. Потврда за пробно возење.........  200,00 денари 
18. Потврда за пробно возење трак-

тор............................................   200,00 денари 
19. Дозвола за оружје....................... 200,00 денари 
20. Дозвола за поседување на 

оружје.....................................              200,00 денари 

21. Дозвола за носење на оружје....         250,00 денари 
22. Дозвола за колекционерско 

оружје......................................... 250,00 денари 
23. Потврда за пријавено оружје од 

Д категорија .............................. 150,00 денари 
24. Легитимација за вршење на де-

тективска дејност........................    6.000,00 денари 

25. Лиценца за вршење на детек-
тивска дејност...........................  30.000,00 денари 

26. Лична карта за лице под супси-
дијарна заштита.......................         50,00 денари 

27. Лична карта за признаен бегалец            50,00 денари 
28. Патен лист за странец................ 100,00 денари 
29. Пасош за странец.....................          1.500,00 денари 
30. Дозвола за постојан престој......  190,00 денари 

31. Патна исправа за лице без 
државјанство................................             500,00 денари 

32. Дозвола за привремен престој..  190,00 денари 

33. Дозвола за локален граничен 
сообраќај...................................            600,00 денари 

34. Записник за извршен увид на 
обезбедено место на настан  

 - на барање на физичко лице..... 100,00 денари              
 - на барање на правно лице....... 300,00 денари 
35. Скица од извршен увид на лице 

место         
 - на барање на физичко лице…..  150,00 денари               
 - на барање на правно лице....... 450,00 денари 
36. Потврда за извршен увид на ли-

це место                
 - на барање на физичко лице.....  50,00 денари               
 - на барање на правно лице........ 150,00 денари 

 
Цената на образецот наведен во дел I точка 2 од ова 

решение, се зголемува три пати ако по барање на граѓа-
нинот се издава најдоцна до 48 часа од часот на подне-
сување на барањето за издавање на пасош, освен ако се 
издава поради лекување во странство, смрт или тешка 
болест во семејството. 

Цената на образецот наведен во дел I точка 6 од ова 

решение, се зголемува три пати, ако по барање на гра-

ѓанинот се издава најдоцна до 48 часа од часот на под-

несување на барањето за издавање на возачка дозвола.  

II.  Усогласувањето на цените на обрасците наведе-

ни во делот I од ова решение се врши во зависност од 

корекцијата на цената на чинење на обрасците. 

III. Со денот на отпочнувањето на примената на ова 

решение престанува да важи Решението за цените на 

обрасците што ги издава Министерството за внатреш-

ни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.110/09, 23/10, 140/13 и 28/14). 

IV. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.13.1-19675/1 Министер 

19 март 2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1887. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 
од 09 октомври 2014 година престанува да важи за по-
литичкaтa партиjа: 
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 МБ: 5674000 – ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИ-
КАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај 
од регистар на примени донации / член 25, годишна 
сметка/член 26 став 3 и годишен финансиски извештај 
/член 27); 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во “ Службен весник на Република Македонија” 
број 153/2014  од 20.10.2014 година, Државниот завод 
за ревизија достави барање за запирање на забраната на 
исплатата на средствата за редовно годишно финанси-
рање на политичкaтa партиjа коjа ги исполнилa об-
врските за финансиско известување за 2013 година 
број 27-11/15 од 09.03.2015 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување де-
ка политичкaтa партиja ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИ-
КАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ ги исполнилa целосно своите 
обврски за финансиско известување за 2013 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичкa партиja ги ис-
полнилa условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за фи-
нансирање на политичките партии („Службен весник 
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во “Службен весник на Република Македонија”. 

   
Бр. 11-937/2 Министер 

17 март 2015 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1888. 
Врз основа на член 113-а став (2) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за донесување на решение од 
страна на министерот за труд и социјална политика 

заради недонесување на решение по поднесено ба-
рање: за издавање решение за вршење одредени ра-
боти од дејноста  згрижување и воспитание на деца 
и тоа чување и нега на деца од предучилишна воз-
раст до шест години живот, односно до поаѓање во 
основно училиште на повик; за издавање решение за 
вршење на одредени работи од дејноста згрижување 
и  воспитание на деца од предучилишна возраст како 
професионална дејност за организирање и оствару-
вање на згрижување или престој, нега и исхрана на 
деца од предучилишна возраст до шест години жи-
вот, односно до поаѓање во основно училиште и де-
ца на возраст до десет години живот; за издавање ре-
шение за вршење одредени работи од дејноста згри-
жување и воспитание на деца од предучилишна воз-
раст како професионална дејност и за организирање 
и остварување на згрижување или престој, нега и ис-
храна за деца со пречки во менталниот развој или те-
лесна попреченост и за вршење на дејноста на детска 
градинка/центар за ран детски развој и детско одмо-
ралиште, во рокот утврден во член 113-а став (1) од 
Законот за заштита на децата.  

      

Член 2 

(1) Барањето од член 1 од овој правилник се подне-

сува на Образец: „Барање за донесување на решение од 

министерот за труд и социјална политика“, кој се печа-

ти во А-4 формат на бела хартија.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

содржи: 

- податоци за примателот на барањето - писарница 

на Министерството за труд и социјална политика; 

- наслов на барањето; 

- податоци за подносителот на барањето; 

- целосен назив на подносителот на барањето; 

- податоци за овластеното лице (име и презиме, 

функција/звање); 

- адреса; 

- податоци за контакт; 

- краток опис поради што се поднесува барањето; 

- место и датум на поднесување на барањето; и  

- место за потпис на подносителот на барањето.  

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член е 

даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за донесување на решение од минис-

терот за труд и социјална политика  („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.155/11). 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 11-2994/1  

23 март 2015 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1889. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности  (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Градиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Градиште, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Градиште. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3752/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1890. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кокошиње, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Кокошиње, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Кокошиње. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3753/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1891. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Криви Камен, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Криви Камен, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Криви Камен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3754/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1892. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Избишта, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделението за катастар на недвижности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Избишта, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Избишта. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3755/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1893. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Луковица, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Луковица, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Луковица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3756/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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1894. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Праленик, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Праленик, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Праленик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3757/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1895. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стањевци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Стањевци, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Стањевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3759/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1896. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лазарополе, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лазарополе, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Лазарополе. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3760/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1897. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Рајца, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделението за катастар на недвижности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-
ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Рајца, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Рајца. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3761/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1898. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Голем Папраник, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Голем Папраник, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Голем Папраник. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3762/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1899. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сенокос, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Сенокос, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Сенокос. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 
 

Бр. 09-3763/1  
10 март 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
___________ 

1900. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 10.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Штавица, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Штавица, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Штавица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3764/1  

10 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1901. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Шурленци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Шурленци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Шурленци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3935/1  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1902. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Милино-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Милино-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Милино-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3936/1  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1903. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Xаме/Кривци, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Xаме/Кривци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Xаме/Кривци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3937/1  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1904. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Новак, која е во надлежност на одржу-
вање на  Одделението за катастар на недвижности Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-
ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Новак, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Новак. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3938/1  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1905. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Гулинци, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Гулинци, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Гулинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3939/1  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1906. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 12.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Драгоманце, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Драгоманце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Драгоманце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-3939/2  

12 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1907. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Живиње, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Живиње, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Живиње.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-4180/1  

17 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1908. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Зубовце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Зубовце, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Зубовце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-4181/1  

17 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1909. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 17.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Макреш, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Макреш, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Макреш.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-4182/1  

17 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1910. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.3.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сливово, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделението за катастар на недвижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Сливово, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Сливово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-4183/1  

17 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
1911. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 17.3.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Опила, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-
ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Опила, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Опила.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-4184/1  

17 март 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1912. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и 
член 10, став 4 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-им-
порт Скопје, на ден 20.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 132/13 од 25.6.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕ-
РИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, се про-
должува до 5.10.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-132/13  

20 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
1913. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и 
член 10, став 4 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, на ден 20.3.2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 245/12 од 25.3.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА 
ДОО Скопје, се продолжува до 5.5.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-245/12  

20 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1914. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12,  63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ 
ЛУКС ДООЕЛ Штип, на ден 20.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 257/12 од 8.5.2013 година, на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДОО-
ЕЛ Штип, се продолжува до 9.1.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-257/12  

20 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1915. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/13, 43/14, 
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14 и 20/2015), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата оджана на ден 13 март 2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА НА 
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧ-
КО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА ОД ОБЛАСТА НЕФРОЛОГИЈА – ХЕМОДИЈА-
ЛИЗА СО ВКЛУЧЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-
КОНСУЛТАТИВНИ  ЗДРАВСТВЕНИ  ПРЕГЛЕДИ 

КАКО ЗАВРШЕНА ЕПИЗОДА НА ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува референтната цена по 

која Фондот за здравствено осигурување на Македони-
ја ги надоместува здравствените услуги од специјалис-
тичко консултативна здравствена заштита од областа 
нефрологија-хемодијализата со вклучени специјалис-
тичко-консултативни здравствени прегледи, како зав-
ршена епизода на лекување, која е на товар на Фондот. 

 
Член 2 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ја надоместува хемодијализата со вклучени специјалис-
тичко-консултативни здравствени прегледи како зав-

ршена епизода на лекување како услуги од специјалис-
тичко-консултативна здравствена заштита од областа на 
нефрологија по цена од 90 Евра во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна банка на 30 септември 
од претходната година за цела наредна година. Референ-
тната цена ги опфаќа трошоците за хемодијализа со 
вклучени специјалистичко-консултативни здравствени 
прегледи како завршена епизода и дијагностичките ис-
питувања согласно Упатството за начинот на вршење на 
здравствената дејност која се однесува на лекувањето со 
дијализа, како и превоз на пациентите.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на РепубликаМакедо-
нија“, ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство а ќе се применува од 1 април 
2015 година. 

 
Бр. 02-5312/2 Управен одбор 

18 март 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1916. 

Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 3 од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник  
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 
и 20/2015), и член 43 од Правилникот за начинот на ко-
ристење на здравствени услуги на осигурените лица во 
странство („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 88/2013), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 13 март 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА  

ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013 и 
138/2013, 186/2013, 89/2014 и 145/2014),  во членот 1 
обрасците Предлог за упатување на лекување во стран-
ство (Образец – ПЛС) и Мислење за упатување на ле-
кување во странство во случај на итност (образец-
ПЛС/И), се заменуваат со нови обрасци Предлог за 
упатување на лекување во странство (Образец – ПЛС) 
и Мислење за упатување на лекување во странство за 
виталнозагрозувачки случај (образец-ПЛС/ВС), кои се 
составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 02-5312/6 Управен одбор 

18 март 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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1917. 
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од 

Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014, 
112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 13 март 2015 година, до-
несе 

 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА  
ВO СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
88/2013 година), член 5 став 3  се менува и гласи: 

„Фондот има право да прибави повеќе профактури 
од странски здравствени установи и приватни здрав-
ствени установи во Република Македонија со кои Фон-
дот склучил рамковен договор, доколку има потреба од 
истите.“ 

Во член 5 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Профактура по службена должност можат да при-

бавуваат и Првостепената лекарска комисија односно 
Второстепената лекарска комисија и соодветната Уни-
верзитетска клиника во Скопје.“   

Ставот 4 станува став 5. 
 

Член 2 
Во членот 9 став 1 зборовите: „најмалку 2 пати во 

месецот“ се заменуваат со зборовите: „секоја недела 
односно секој вторник во неделата“. 

Во ставот 3 на членот 9 по зборовите: „Првостепе-
ната комисија“ се додаваат зборовите: „и Второстепе-
ната комисија“ и пред точката се додаваат зборовите: 
„но најмногу до два пати пред да дадат конечен наод, 
оценка и мислење“. 

Во членот 9 се додава нов став 10 кој гласи: 
„Претседателот/Заменик претседателот односно 

членот/заменик член на Првостепената лекарска коми-
сија или Второстепената лекарска комисија потпишан 
на Предлогот за упатување на лекување во странство 
како дел од клиничкиот конзилиум на соодветната уни-
верзитетска клиника која го издала истиот  нема право 
да присуствува на седницата и да  учестувува во дава-
ње на оценка и мислење за упатување на лекување на 
странство на осигуреното лице, за кое се однесува да-
дениот Предлог“. 

Ставовите 5, 6, 7, 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9. 
 

Член 3 
Насловот пред член 10 „Итен случај“ се менува и 

гласи: „Виталнозагрозувачки случај“ 
Во членот 10 став 1 зборот „итен“ се заменува со 

зборот „виталнозагрозувачки“ 

Во членот 10 став 2  зборот „итни“ се заменува со 
зборот „виталнозагрозувачки“, а на крајот на реченица-
та пред точката се додаваат зборовите „и заедно“.    

Во членот 10 се додава нов став 3 кој гласи:  
„На седницата на Првостепената лекарска комисија 

и Второстепената лекарска комисија на која се разгле-

дува предмет кој е виталнозагрозувачки случај присус-

твува и Директорот на соодветната Универзитетска 

клиника во Скопје или претставникот на клиничкиот 

конзилиум кој го издал предлогот за упатување на ле-

кување во странство и мислењето во кое се наведува 

дека се работи за виталнозагрозувачки случај поради 

давање на стручно образложение за здравствената сос-

тојба на осигуреникот“.  

 

Член 4 

Во членот 14 ставот 3 се менува и гласи: 

„Фондот донесува решение за упатување на лекува-

ње во странство во рок од еден работен ден по оценка-

та и мислењето од Првостепената односно Второстепе-

ната лекарска комисија и извршената уплата за учество 

од став 1 на овој член.“ 

 

Член 5 

Во членот 20 се додава нов став 6 кој гласи: 

„Осигуреното лице по завршеното лекување во 

странство со отпусното писмо во кое е наведен текот 

на извршеното лекување потребно е да се јави на прег-

лед во соодветната Универзитетска клиника во Скопје 

која го издала предлогот за упатување на лекување во 

странство.  

Клиничкиот конзилиум врз основа на извршениот 

преглед и медицинската документација од странската 

здравствена установа до Фондот доставува медицински 

извештај за успешноста на извршеното лекување во 

странство односно дали е постигнато очекуваното ле-

кување на осигуреникот. 

Фондот медицинскиот извештај на клиничкиот кон-

зилиум го доставува до Првостепената лекраска коми-

сија и Второстепената лекарска комисија кои до дирек-

торот на Фондот доставуваат конечно мислење за из-

вршеното лекување во странство на осигуреникот.“  

 

Член 6 

Во членот 29 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Осигуреното лице кое заминало на лекување во 

странска здравствена установа или во приватна здрав-

ствена установа во Република Македонија со која Фон-

дот има склучено рамковен договор пред поднесување 

на барање за упатување на лекување  во  Фондот, исто-

то нема право на надомест на трошоците на товар на 

Фондот.“ 

 

Член 7 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а се објавува по добивање на согласност од ми-

нистерот за здравство. 
 

Бр. 02-5312/1 Управен одбор 
18 март 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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1918. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 , 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014 и 188/2014) Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на ден 13 март 2015 година 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ  НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО  ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ 
ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТО-
ВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори, утврдување на постапка за определување на 
месечниот износ на средства и начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои 
вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на 
рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот во примарна здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 34/2014) во чле-
нот 5 се брише точка 2. 

 
Член 2 

Во членот 6 по ставот 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„Исклучок од став 5 од овој член се однесува за ап-
текарска станица во населено место во рурална среди-
на и подвижна аптека која опфаќа подрачје до 40 насе-
лени места во рурална средина каде висината на квота-
та се утврдува во фиксен износ од 50.000 денари. “ 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство.  

 
Бр. 02-5312/4 Управен одбор 

18 март 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1919. 
Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Зако-

нот за меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка 
15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 5/02), Градоначал-
никот на општината Битола д-р Владимир Талески и 
Градоначалникот на општината Демир Хисар Љупчо 
Блажевски на ден 12.3.2015 година, склучија 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е меѓуопштинска сора-

ботка-заедничко вршење работи од надлежност на оп-

штините кои што се однесуваат за  вршење на опреде-

лени работи од надлежност на внатрешната ревизија,  

од страна на Општина Демир Хисар во корист и за 

сметка на Општина Битола. 

  

Член 2 

Општината Демир Хисар во корист и за сметка на 

Општина Битола преку својот внатрешен ревизор ќе ги 

врши работите од областа на внатрешната ревизија во 

Општината Битола. 

Внатрешниот ревизор својата работа ќе ја извршува 

согласно закон и подзаконски акти како согласно ут-

врдени начела и стандарди за вршење на внатрешна ре-

визија. 

Општината Битола ќе ги сноси направените трошо-

ци поврзани со меѓуопштинската соработка односно 

трошоците кој ќе произлезат од вршењето на внатреш-

на ревизија од страна на внатрешниот ревизор на Оп-

штина Демир Хисар во Општината Битола. 

Воедно Општината Битола за 2015 година ќе из-

врши уплата на жиро сметката на Општина Демир Хи-

сар во износ од 10.000, (десетилјадиденари) за тековна-

та 2015 година. 

 

Член 3 

Времетраење на овој Договор е до 31.12.2015 го-

дина. 

  

Член 4 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на другата договорна страна во рок од 30 дена 

пред раскинувањето. 

Член 5 

Договорните страни се согласни евентуалните спор-

ни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во 

краен случај пред надлежен суд во Битола.  

  

Член 6 

Овој договор е склучен во 6 примероци по три за  

двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во  

,,Службен весник на Република Македонија“ на терет 

на Општина Битола. 

 

Бр. 08-1235/10-2014 Бр. 03-286/1 

2 март 2015 година 13 март 2015 година 

Битола Демир Хисар 

  

Општина Битола Општина Демир Хисар 

Градоначалник, Градоначалник, 

д-р Владимир Талески,с.р. Љупчо Блажевски,с.р. 
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